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 م | ولصوم |[نوقك داييطقوالصا رولي صدق

 ويركب اكل اق ه عنو ةرياخرتك( ين لكوجب ركلاو نولعالاوهتن او قلاهت هلوق هيلع ليل لاو ةفيطق درج ليمبق نم ةذاضالا هبط ب رك هل وق هلل قارختتسالاوا سنجل يف ماللاو ىلا هت ىرابلا تانصكا حو ةقريقح ىرايتخلا ليم ىلعليجلاب تصولاوهرهللو هناسبسس هللا نيج ةيمتلاب نمل سعب دب - هن نيلا كلوق هل
 ةفيطقورميعب لوقف ميصيبصنعلاو نايبلل ص اخلاولا ماعلا فاض ناو ن رضكلااهماإبو سانل ايلا مت هلوق لثن» فكل باطخسجارخهل ميركل هتفصرك كو كركرجا هرعدركق نر و

 ع

 » اهتراثناواهّملال دواهتراعي صوصنلا نم لئاسملا جارختسا قرع تةداطاوؤرم نيذلا نبل جلا ىا-نيطيشتسمل كل وق هل ١ باطذلا سس نج نمر وبر كش ىنعم ىلع
 هردان مهتم أط خلا نال وحلا ةباصا دايز ب مه ةموح صخ ىا ىعمل ضم ل زملاو ضخ ةلص - ةباصالا بيم هل وق 0ك م صوصنلا عضاوم ىلع سا يقلب واهئاضسقا
 ارجاو ةياصالا دع رجالا نوهت سرمبن ا باونلا ةد|ءزب م صخمىا _ هياونو هل وق هلثر وم ككاو سيرا مهذاف ءارلعلا نم نيدهتجناريغ فالذي نحل ةباصا بلاخلا
 العند ةينهفلا ©" اكحهلا نداعمو ةيعونلالئاسملادعاوقل نيب هنال غلا هيلع اولض قل اختالوقي الاثنا ءاذنن |- ةولصلاو هلوكهه» طتماط قانك أ ط غل ادنع الحاد
 ركيبرعل سال كيدوعل نم نال ىلادتتاركش نوكيب ةطساولا ىلعات عا صلاوكو قيام نارك الف ماسلا هيلع هنري و ةنطسا وبوبذوععنلا نم هيلا لصيام حيمجناذ ليك
 0 يللاهتن هللا هيف ركزي عضوم نمرمكت لق ناذ كركذكلاّعفر 0 ا :ركذا ذا هينرحتا تاماركب هدا ىف مخ هةلسلاهبلعمل قب ةليعد هللا
 ىف فلا م السلاو هل يف هك ١ /ومحل ا ديفيالف ةييرجل قوق ىف ةلممم ةيضق دعمت ةركذاذإ تلد اهربغو حن لاورببكللا و ةيمشلا ىفاركه السلا هيلعر كل يرحل
 ىتعاز يضعان اماواال الفتساو ءانّتنا_دوياكهن ادوهمج ايل اب هذا مو هجرت لامه ضعي و هتيهاركىلارملمضعب به لذ كك زن اج عاين: الاريغ ىلع مالسلا و ةةولصلا تا
 نعل ازمهناىلا ةراشاةياىهصلاب هذ درا ل الههتسلا <عاربل كركذ - ةفينج ىلإ ىلع هل وق كر ٠ ةنينح ىلإ ىعوماسو ىلص زويل ةفرراح, ىلا و لهن ىلع ملسو ىلصز و ع
 هيف هتذلالوصا هل وق ه3 مب بهذملا ىفنح حملا نامل عيل ةماا لاب ءاعتنلاب ةفيزحلاب ا صخلمن او كلام ننس هتبيقر ىف اوضلتخيرمل مم باوصلاب هيششالاوهد
 اًمضيا مه هملارملع ىتعا ثيردلا لوص| نم جبحج ئه لبهمفلاب ضنخي اكس ارّهلا ىوس ةلدالا عله صاصتخالا نيفيوهو ماللا ىتعمي هقفلا ىلا لوصدلا ةفاضا كا
 فلاي امسمخر لقب ةنسلاب دارط نكد 11 اكحجلاي قلعت هه ةيإ ةئام سمت ليي ارفلاوهو للاعت هند بامككل )وك لرب رمعاوهو عوسلال اوصا لوقيناىقينبف
 ةفاضا مثالا حر ينرط هلو هلل م ةجحب سيلانريغةمإ عاج نال ملسو هيلعملد| ىلصانلوسر ةما عامجا ا نبهلل هاللا_ ةمالا عامجا كل اوقولاررب
 لودلا تملا كل يف للم لس ماكحجلا لابتي ير خت قدرط ىا لوعفملا ىلا ردصملا ةفاضا نم ماكل جر خت قيرط ىامثاللا ىتعمب د | ةينايب مررخعلا ىلا قبرطلا
 هلوقف امكتايّبلا بسك ناكن اد امهجذ ةيردوج بايكلا حم هّقفا لان وك ةيداضا لوص[تارفابلاو لماكىقلطم ل صاباركلاناتكلا اذه “"نّقندجو

 لصقل فاعلا هصاخلا ليق ناذ صاخلا فلل صف هل وق ك1 7 فرعي نإ نمره هنال ب انكلا ٍتلرعتب لذتش ملا او ىذ لكان ايدين رلقلا كيلعانيزناو ىلاعت
 لصق قايوعمجا]-ماعلاو ص خلال وق كلش » ةيعنلا ىف يب رمميل وقف اكىقيقحلاكىرابتع امل هيبؤرظلا لق ةيذرظاعيشتت بالذ *اعلاو صاخلا ف لصفلاذل
 لك نولي قامبلارتش الو دارفالا نعل مكشم 6 اهلا فو دارفألا نع نم صاىللا ىق لجاولا ىتعلإ نكل لحاو ىنعملا عوض وم امهم لحلو لكتو ىنامهلارتشه|دحاو
 ميكن ال بوما ىلع ةلقم درططا و خفملا ةلزنمب صاخلا و بارما ةيلزنمي هنال هاعلا ىلع صاخلا لق و لوقا و ٌكرتشمللا فالذع ا هطقرمكحلا بجو امنه لحاو
 ةياعر بج ذلك بامكلا صاخاكص اذ لا قلطم ٍفلرعن انه نال ارمظنلا ند داففلل ارك -ظذل 4] وق كل كرس هبذ فلل اعلا مكح وزويا نيب هيلع ق فتم
 هّنم جرت داوم "يلعم انهم ناكنا مولعم هل وق د لصملا هي جرخي نعطعضو هلوقذ لضتلاكقابلاو سنجل |ةلزاعظ ذل هلوقذ زا حضو كل وق كلك مم ظن اركذى !بدقلا
 تعو دارفالا نعا درفتم ينعملانوكي نان مدبحو اذعم نال د, ضن الا ىلع هل وق نم جرخي و هنم جرخيوتل نايبلا ةولعم ءازعم كاكتا ددارملا خيلعمريع منال كرتشملا
 لِضح اعارابع عومجم | ناوهد تاىللاب ة ليتم ىنحملا و نوهفملاو لول لملاو ىعبملا لع عبط وا كل وق هلل ماعيمج م اعلادكرتشملاهنعرج نيف رخل ىنعم
 يح نم لول لاب ىعس اظْدللا هيلع لدي هنا كثييح نمو ىمنملاب ىع ا رعسالا عضو هناك يح نم لمعلا ف لصحا مناف رابتعالاب رئاختمو نهذلا ىف
 د ةفبراهلوق تع - ىتاشتلال وضا ىلع ىاتا وحلا نسحا لس يعط ايىمساضفللا نم صفي هنا تيح نمو (ثوهفملاب ىصيبا ظظذنللا نمرعبذي هنا

 - 1١ سايقلاوهداينظ نوكب نااماو عاجإلا وهو ةييطق نوك نا اماولذي ؟ىلاّنلاو ةنسلاوه و لوسرلا نموا بارك ا وشد

 ةللازمامال دةلا ريغد | عباشلا نم نوكبناامآ ولي كلدالاف كريغلوقوا عاضلا ل وق نوكي نااماولتعا6 ةيعونسلا ةلذالا نآ[سصحلا هجو فلام نسحإ



 ضاٌقلاة 0 اهلا ف كحن بيئيادقال باتكلا 6 لولا ل صاللا

 0و هم ١ | ب تع 9و 0 وو 8 7 عرفي .٠

 ظ ('اعلاو ناسا سن ص يصخت يفد ٌلِحر عونلا صيصختب فول زن درفلا صيصخت ىفاناوقكو لضنالا ىلع
 اني مي / طع ١ ٠ ويمص ٠ طع هب هخ هع 5

 لضساخمكح امون م نلوتكئنعماّسأو نول نوهلتسمان فكاظذلام دراخلا نماع مط ظفل لك
 البا و رحاولا مب ادإرلاوموتخبص قلل ماعضد جليس ىلا م درشماكا 2 2 - عضواك. جنرال محب

 ٠ ى هم . ا هادسافن عدا --8 . كه 1 نه

 ىف ربطت نو لبامزةيب عرجللا نكما ناذ سابقا دالحا وزاري هلبا 5 ناد هلاك لعل بوجع باك نم
 0 ل 1-2 ىطال لب لعل بورن لل لطالبي ابك

 هكا هيك ا ه_- 2 انن راه” و نم - ّ - اى 3 اا بل

 نلت نير سفناب نصيرتي قاعت هلوقوف هلام هلباقيإم كتبو باّنكلاب لمعي الاهامهد لعب ضار مكح
 وجو ارب ةرولل ن ارمتسي هللعب 7 نئساؤلاك' جس "ابتلاه دمار نان ا" لامبالا ورب لايعالا لت الملا نك لصالا نا

 بهذامارابطالا ىلع ءل هلا لمح ول وهب لمعلا ىف "وعم > لع درعغن قنصاخ ةّيلثلا ةلضفل ٌناف ءو
 نعل ا 0 6 ١ 3 مذا ولعم > لع بيوك ١م وطصو 7 درك

 مج هنا لعل -ثيناتلاظغلب علا فك ايكلا درو لقد ضيجلا ندرك مربرطلا نار اتعاب فاشلاهبلا
 و امماتلاكا“ ولا نايبىا سوو ثلث لاعتلوقدم» 1٠ ةيلاعواولا "مس نوما! يلثلا ىف قانا ددعلا نانا

 2ك

 انما ةثلت جوي الروطلاَلعيرَح نمل صال النقل كتير وهقركللا نوبطليز
 تاب ياراكب جولا م ضناىلا فاطم داربعاىا ليفان رسول زوفلو ات سوء سك ع لعد علا نور

 0 2 ٠ طع ص
 | 3 ةنلاغلا لع ىه ع لإ *» ههه نى ووم 8 ءءاااهلإا <

 0 0 2 م ادع 6 ههرإ يع - ارم لع ا ) ١ ظ / 9 هياونو ةثلاثلا ةضيحلا ف ةججرلا مكانه ىلع جرت قالطلا هيف قو ينلاوهو تاثلاّضعبو

 ري ن ”تنعشلاتلا - 1>ةرعلاءاقبت ا"انرثك 1 هرتخالاززتك ىو 5 ةرعلارتغ ا يالا دان قافإلاو ٍنكسبملاو نولطإل و 5 ظ ' 0 اد | كنك د5

 املعلق لاقت هلو كلن تح ءاهدادعت ةرتكعم تاريملا هاكحاو اهاوس غير واهسحاب
 ظ |” ضصرفلا خذ هر وكلما ةيرالا ىف :شلياظفل لثمىا: ١ اطمورثع الاب زتشعةرعلا ىلا تلا زل مزمل...” ,

 ابن هنوكوه ل حَرلا ةّقلَخ نم ضرغلاو ةارمأو لحجر تحت هن اذ ضارغه لاب نيفل ضم نري دكىلعل وقم هناذ سنجيا صاخرب ظن ناسضالا ناوعلع ا - نانا هلوكهل

 لجلاو كل ةربغو ثيبلا اوم رب دم نلولاب ةينناهتشن نضتسماهنوكو رمال !نمنضغلاو كونو دايعالا وه ىلل اقم و ضاصفلا و دو نجلا قل هاش د اماماو

 هللا ةكرشلا لتحيا نيعم نصحت هنا نيلخلا ضاخيرياظن ليز و ضرقلا ىف ءاوسو عجل كلجرلا دارقا ناق ضارغلاب نيش نيربتكى عل وتم هن اذ غونلا صاخب ظن

 هل وك هلع ٠ ةيلادبلا قبزطب ةبونسلا ىلع هم لحلو لكل تجي لرثاكاد نيمنعض لشي /4ناذ ككرتشملا نعزازتحا لتشي ىا -ظتني لوف هلك د عاجدالاددعتب
 الهيليعلاٌب وجو هلق هكا ٠ دارخالا ماء ازجج)ا قمن كلانا اعبحمظننياهنِد] د العقلا ءامساو ةيندلا نع لحلو درقوتظسني ةناذ صاخل نعزارتول -اعمج

 متانم لاقوة عضولل نككولال ا ههلعل نتن لاعب اضائزدل غضون م ةصقمل ن كلمتنا نماو نيذتتلا هانئ نإ ئضاتناو تاهل اشم بهم انه ةلاحم
 ىف حدقيالف ليلو نعءاشنورعل لامخخإلا | فش كاانس تاوجيا هاز | دعوبم وموَتغ هب دازب نأ لمت اغذل لكن هلاخطق هبرهكحلا تشي القفا باوصاو لن ره
 هلباقتاف 4ل وق هش ٠١ طونقسا ليل دووجول هلي هن اذ ليم هبف ناك ذا هنت "انس قلب طوقتتلا ليل دءافتن له ةلياكبت لتماك ا هراحت< حتما نق علففلا

 د حالطصةلاف انهلاقيمناضراعب تكف هتايؤاساكس يقل ةلخاولاربخو وقل قف نو اتملا نيضر اهتملا نيليل دل ادار ةضراعملا لبق ناق - لحاولاريخ
 هنل نكي /نتازتلا لبيك تاق - ساروا لوقا هش دن ةيدروصلا ةلظراملا ةضزاعملاب ذاب ك[ىوخللا عل ااهبق حامماو امشي تسل  اواسملاذ 3ةللا خل امإ
 هّلب قلنا ىه ةلباقملاب دارملا نا لاقي هلتاقي فيكف سايق قبيل صاخ صنف ناك اذاف ضن عرفلا قف نوكياكن [س ايفل طرت نذ] ثبانكلا تم ضال لبان

 عاطفنإالاةهعشتم لحاولاربخلا ىف تأل تآينظامهد ئدطق هنةلامهنم وق ب اتكلان ذل - باكلابَلميةلاو هل وق هك دنواام درب ىتخ ةيجالطصةلا«ةيروصلا

 هني فلتخا كلل ٍوربظلاو ضرع نتن كِلرتشنموهو رق عمج مورحةتلن هلوق همك اَملّملا ل هتجيوه د ىرلا ىلع ءاتبم لضانقلاو مالسلا هبلع هتع

 دي اكانلا لوب تفقوومت د ابهطاللاب ل وق تنك ل يحن لاق و” اعلا وربك ةثلخلا ةلدابعلا د ةعبردلا املا لق وهو اتدبه نموه كض يل اهبا ودارإ ها ضعبف

 نك ٠ تاقيرولا نه اهغست كت دلؤطللا ف نيقرطلا لهل دو كلرتمتم هنا تف ناسللاك هاا ناكمهد يفاتنا هيلا به ذاك اهطخلااهناودارامومْضحب

 تبباذادا ا طرشتلا باوج افلا: هب لغلاّ يجف هل وق لشن »وظل [ن ود نضل اهني لتر ذاب ليعب اما دارفالالماوكلا ةثلثلا ئه - هةلعم ةنعدل و

 ضم .ةشلثن نيرتلا بجي ررطلا ىفانرقلطاذافرهطلا ف نوكيا نسما ق الط تذل نما ىلع ءارتقالا لمح ذاق تخت انا كلة وهب لعلا نجعف صاخ كن

 ”تانلا ظفلب عمق تاّتكلا دو نق د ضيا تود سكن مزرقرظلا نإ ةلوق لوضع كلا ءاقدلا نيخولد هلق لان ا» لماوكعورق ةقلث ةلعلاربيصتق

 »وست كلل تنوملاع ف ةركذملا عمجف لاير ة ثلث ل اقيريكلتلا ةمالع#ضعلا ىلإ ةئلانلا نم >انغدلاءاهتس[ّق ءانلا نافريظلا شو ركنملا عج ارملعف

 اهلحا ناعم نحاو ئانل ناهس نييعلا ده بهلاك ارت كلارخكلا ثامنا راه نحكم انف ضوصخلا للا ناسا ضيخعاو عرشلا نا انه باوجا

 هلوق حلا رابطخلابب داوم[ ناَكلع ل نيخلف تلا ريكلتا ناك اهناريكز تلا ةمخلغ قاححلا ان عم نطمحلا نانا ركن م ءرقلا انكم ثن ٌيمرخ لاو ركز م
 ربل تلد ناف - ثلاثلا ضعبو كلزوق جل سركزملا عمجمت ىلع ل3 ثنناتلا ظفلتر عمل 4 باتكلا درو ذا[ تول طرت باوج ن دك ناجح لد
 اولاق تينلارضكلتقل هلَالَج لج لوق ىلا ىرت لا نيد هلا نغةجتولا فارخ نم هنوكىزقشيالترلاتلالئقاتلا# كاس تيك لدا قالطلا هبذ ركق داكزلا

 اههملع ناس ىلاهتادهتدا لب ه السلا امملع ىسعو رجيرم نع دوَجولا قّرخ نع سبل ىلاعت هنارعم ةلالجلا قلع تل اةلاصس (قلطا كبح ةشلث تملا هدا نإ

 ةعجرلاز وذ ئالخلا انج ىلع عرتشتي و طبتش ى ا اله ىلع جمد هل وه ك1 نتنشةل|نوخاتملا ل تلنن[ نم لح ىلا عملا ثلا ىنعمنال كلذ
 اندنع ةقفنلاو ىاكسلا حوزلاىعببعواكنانأت لنعاندلا سبح سلجتو [نناك *نعلارعتخل كل نحرنعلا + كمه صب «لاتعال دنع تاتا
 و نيتخالا نيبرعمجلا م هزللاهتخاب جوزتلا هيف توباك لدعالا# لعلا ءاقبلا: سسع تلاثناق ملكا ورخا قالط عاتنإ صدي انك ل نعاك«دحلا ءاقبل
 ترو ةتلاثلا ةّضيحلاىف جوزلاتاماذاذ - تاربملا*كحاو هل وق هلق نع( َندَع؟نعلا اخ ارظظنلاب سجل ةوزلل اهاوس عبر جةزت انك
 ندينلاؤو اشكل الكا هزالا قنيتَسُولل ىلع ضر بجبام هلدازحل عنك ىا تمعن 5 كل وق كلا 7 لد(: ننع ةيصول اهل لطب و ةقلطلل

 - ىفئاشلا لوصاْى ىتاوعا نىسحا| !موصقم اما( قف ضوعلا نمورميخ اة ذاق ثكنماقرولملا نماتدجوااماكا



 مموج ييمتخ ظ ظ 2 بانكلام كدالا 3

 1 ةنعانجو/واننع

 2 ريتحي كمين التسع اكرتيالف نع غلا ريدقتلا ف ضان جل هذا ا رمد لعضو اخاه
 مو لا زر وبلا نم

 يفاشلا كذا مكندجوزلا ىلا الوكوم هيفلامايدتن افا وكيف يلا دوقعلاب
 ا لا 7 56 لى 0 ا

 د يسم هحمتلبغتشالا ملقا ةدايعلا ل سل
2-7 

 7 واتا

 عض جياع ةكلذلو علخلإ 1 *اياذ حامذلا ا

 0 نعىو امي لمعلا كرد لون بال ياللا |نلمحامتلا جو ا

 دل وزال يحول لحرف التل هدم عشت طاب لعب ماه عنق يتلو نوليخباس 1
 . التم ةْنعى ورابع انلا ةزابعب دعت ج اتناكت دولتي ة الخلاق ا امانا دابا واونبك““

 0000 اا هيلاسمئلسىل ناش تاقلطلادعب< كنه قالطا عوقدد ينك زةقفنا»
 را ىعناشلااكا يلا

 الإ خم ا هلم 5 دبس

 ٍ يفوت هنع ضرماء عيا مدعم اج ىاعونف "ابنا بورام نة داتخام
 ا انلئانم لعو اصاب لصقل ورل لحاف ساخن :يبذئنهنعصخلىنلا

 قرا يستكاب عي انجبت نال ناضل هيلع هيلع ب باك لنعق ورم «!ثالهام لعيقراسلا

 هلا نع ناصقنلا وهات سبا عرار نقمربإملا نك هن لا سرت عم وهو ضرشلا فاننا نال عوتيازتن تقلا فضا ترن لاهتةلوقف نضره ةلوقهلع |
 تم الوءذلألاتضالا نجوزباكك الدلال ءانلا ب زيا 5هن مولا هيلع ىبل عطل يعب :رباجى 5امىقو هلان اس ةدسلاتقحا ةل المل [نييعت هنا
 0 , يحي اسر يصي ةفيدضان | زرفمذ دم نم يقر اذإىدعلالادرعإ عهلد[ىعر ويهرب ةرماعو ةثداعو تن باو ىلع بهدم وهو مثار داق شنع نم لول
 كنبمزوز اجو تلا ىلا ةلولّوم هلعج لنا رّنقم هلك : ل صحالاو امر الار لقت ةضعلا تراصف ةفيعض و [ةلوومام تيداحالاة ايوان مفاصبإ طاتحتلا نا
 انلاذ باركلا نم ضال تارت انه لوقن انكل اله ان كف ناعي ابل طارت لع تقي يهوه راميلاو عببلا ىا ةيزاملا ةقتعلاض اوعاكر اصف عضبلا وهو هيلع فتعمل
 كمل هنم ةرواهرعم ىلذتل ىلع ان خا ثجلمنو هيلع مر ص هتنس كمن نيو ةيلام ا دوقعلارتاسكت الم عل انم حالا نال ل ضف اكل وك هل مسمي

 متدين »لاو - قيرمتو عج نم هلوق هلخ زن مدلل ةيلعابز 2 نبا يحي ةريسرايتخا نموا مال اهيلع هيلز اصتعالاو ةفايغظافلابرما سكب هيلع
 نيب ةيللانل خو اقلطمعببلا كاش د اجاركلاو اظفلب 55 لاو ةهف د ىا ليج ثلث! لاسرا [”خايسو رابطة ثلث ىف تلنلا قرضبدا قر ضبلا هدحا هربط قاذلت
 ىلا ةجاحبار لي ىلع هلآ َهلاَظِنا ةركمش هب ايدينا و ةينيدلا لا صننه قلتي هتنس حالا نالةتسلا تلازم هن القرع لحلو ةلكدا لحا وربط ىفث ليلا و نيتفلطلا
 ْ لاق هةجررمت وتلا ندعي تقسو ىلا نعد اة وقدم لقعنا ليلا ة هى هريخب ةفلابامضنا حام انوي ةقبيحمبا لاذ حاملا »وجو ىف هلوق كانون صالخلا
 ىوتفللر تزل اوه هز اهلا ل خا ذب ةتعَّسوَب كن ع ” ةلثقو ةريغ قالو فكلا ف لقعتي ةفينحىلا نع سحلا ىووروارهلوق ىلا ليش عوج دري اولطم لقعني
 تاهّلْطاَ 0 لطي .حتوكذ لطابأ حاكتذ ةرخآ ىف اعوقرم ةنتكراع ثيدح نموه .كااميإ هلوق هش: نبترابعب لعن يعفاشلاو كلام لاقو
 ةناوعوباو نتا هنسحو ىنمرتلاد د دؤا دوبل هحاو ىداذلاةجرخا هل ىله نم ىلد تاطاسلاف !ةرجتشس ١كاداهحرف نم لتس اره اهلا ل خد
 'اتلتدؤزلا قلطذائر 2 حاكتلاو هل وق س5 وكرر تالوطمللا ا عجرلو ملغ عةلطقلا تش ناكوجم اًصياان درحا وجو هلو تابحن باو هزمك ىلا و ىوايطلاو
 وقتاخ- نورخاتملاةراشأام4ل وق هك لبق نك #لدعدقعي ىلل وخلا مثلا نال قف اننا دنع ثلثلا دعبا حدك ز وهذ ن ذالاربخب تحك ىنلا عارم كنه

 قاطايتحا اهيااهب ةدزوجيرمل نادم: وقاهل هوجو اضيإ »ناجي و حاكتلا نه نري دقن ىعابعوقودابتشاىا ا طايح تانورعي حوا ادزوجيومل
 ضصرمنماب زج ايجاد ىبنتلا ل دعو صوصخو (ومع ليل د(ثومي تحف قوتلا ةسعاسالا ةماعت نع( اعل 0 هيك رن جرفلا لح
 ةماعد قل هلا اشم لنع دقي ءاعطق دا دارقالا نم هل دانتي جك مكلاتاّياءاملعلا روت نعد كلذ ق فاعف تدوتلاو عمجا ىف ةثلثلاو س نجلا ىف لحاولاك
 نم اعلا صبصخ اصح صصيل هدامتعالا تود ليعلا بوج د دضي ىجلش دارهم 0 دانلا يه نموشو نييلكتملا دءابمفلا مدلول 0 نسرخأ تملا

 ل دو راح م كو رملعلا ةوزل ا نكوهب لمعلا هوزل حى كل وق وق هك لس تةلوطملا ق قرف لكتاكسمتموازه سم ايها ودحاولاريخب باتكلا

 يللا هنو ضعبلا هنع صخر قوالا ماعم (مذا هيصني لب صال ضر عيا فظ يذلا لا درخإلاو لالا «مابصلا نمافلخد افلس هب هتحجلا عا
 هليق و اعطملا دعي قرالا دنع هرسملا كاما ذا هناذاعطق هيلمقلا# ؛زاي ماعلا نا ىلع عبر من - ناضل هيلع بحياتك | وق 0.” ١ لوصفلا فانا لنع ةعونم
 معاك قراسلا نمي يقاتل لاق د كليغسأ ا ذ[نم فيمن ةةفنح ىلا نع سلا درو بهن ملا شان دهم ,.ارمخ تلت لا مكن م فنا كا لهتس وا
 ةنماتع سك سزازج هدي اوعطقاف لات أ ق3 اسمك نان ءانيهاكم هن ذاريغيربغلا لالا تلنإ هنال ناىضلا هيلع بجي هن اذ بصاغلا دنع كالهذاندع
 ("اعلاب لملاك رنان كم ةلاعم [ضعبل ءازجرعطقلا نوكب نامفلا باب ارب لمت موج | يس جم ديراب يملجوا معقد ازح حفلا توكينإ هبجوم

 ا امم ق ىلا كاله نارملش اكلبق أذ ٠ ةيكلا امل وق هلا لوصفلا فنك وياكل و ساقلاب باتكلا نم
 يانا هيلا به ذاكتللا ءازج ناعضلاد ةفوسلا ءازج هطقلا بوك ملذ كةلجتس ال تدد ءاؤلبلا ىف ةلاكسملا عضو لقد هت ابمتكم نم نال ك) ةلهتسدلا

 ةروص ىف نامل بجي ول و ةقرسلا لعف ىلع لئاز لع هناذ كال سدلا تالخك هلعد ناكف دعب دجو هنال ةفوسلا ل عذ ىلا فانضغم كالهلا ناي بيجا

 - ىناشتلا لوضأ. 2 ىتاوعل |نسحا نس ”ةنيبح ىلا نع نسل ةيادرىف كالهتسالا



 أم ةملك ومع ثلخ عهف تبانكلا و لولا ل معالا
 ا ؟يراوهج زجل نوي ب د داجيإ يلمس قرانا 06 .ةيجلوادتي ةّماعام ةركناذ 3 8 فى م ل هل
 كك قتال هدي راب لولاة لعلام ةماعام ةيلكتا عليي دلدبصفلا ىلع. هبا

 01 قلد 5 ل و ماس راو اج دع دن
 ع س١ عيكرل وامالغنطبلا ىف دجوام مجان تاون | طرشتلا نار رن نما و رست راجملا

 قءاجق 00 نقلا نمشي ديامعيج قاع هتاذنإمل
 وذا اع

 00010010 ظلم كج : جو لع بناقق باكا اعبالا ومال ةمنربخا

 ىف كنا ذكق ورشا مكب بلو ةكئانل )رقد باك دهون رو ودها
 ون ع ار نماع ةيصسلاك و ةرئام ةمرح بجو هنا (هيلع هللا 1111111111

 الع كرأ ناك كورت زو ةياعلاف ..يسلاوبذ لعام ايت ئناق) يبارك ا

 يا : اةيمتناةةولكلاتفانماءةايمغتتلا د اكورتم نع لئن ليل يع هنزل
 |)/ حاولا

 000 لل[ تضول هي الةمقيف لا نية
 ايم 1000 |م.ديبلا ا" ح١ سيريسلاىا سعب زلل لع ١س «ر جا وتيإل الان لمة

 ىوددم يدل نقل هك 2 نكون | يح اًريقَْبَأِ كك

 0 نيلعتوا كأس, ََك هن ا دنهلوم كلل ' ٍ 1 د 0 بانل! ٠

 زوالا 35 سايقل اب بابكلا نعا# أعل اب ليغلا كرت تاكك 0 ارب لمَ و اسكام ءازج لاعتهلوقف ىا- ةماعام ككل وقهل
 ناك شق نمرعكن اب بيجاما لوقل ل يبارلا ىلا ةجاحإا ف تاعوضومما ف ليل دل ىلا ةجاجاك ك[وهلل ةعوضوم ام ةياكن !لوقي نإ لساهل و زيا يلكليلدلاو هيلو لل

 هلق ل ايا ةفللا هع نم ناكءاهتفلا ةهأ تماناك ايكهنال اريح ٌضخلخاو ليلدلا ىلا اتصف ءابمفلادتعأ دام نوكي الىدعملا كلذ نكلو ىنعملاعوبضوم
 هب روماملات هك نا ىضيقيفاهريغو تناك ةحئاذ نراقلا نم ترس تايإ,عيمج كولصلا ىف اوأرقاذاكا [ةلكل قابس ةل الل كولصلا ف ترو ةبذلا - 2 اوأىضاق
 ةنسسلا ةعلا 1 3:- باكلاةحتافيدلا ة الص كلو | وق ناك ايت تاك اره ءزجي اتا لعّضنلا ل ديف هبروماملا ءازج جاىلع ل دب رمالاو نيسقلا نم ماعلا ءزجلا

 انااا يارد ةلاوىئروتلاو ةفينحولالاكد 5 ةولصلااهدوفب لست ضرف اهنا دكا مونوباو وس اوليحاوفانلاهكلاملاك 02

 هه ©. سراكتتسالا ف نكاد »رح داما دلعنرشلا نماهلثم هلازجيلالاو ةعر لكى اه ارقي ىريطلا لاو ىع ان والا نع نالخا ىلع ةتازجااهريغ أ
 ”ىمكلاو تراقلا نم 6اىلاعزحلا هير رومأملان م تاىب ىيتقيفا هربوا تناك غاوي ام عيمج اف ةماعام ةلكد 3 ةلصلا 4 تدرو ةيذلإ ١ناذ  ايهدا لعق 3

 الداوة لنصل هلع متاربخلاق ءاجل3 :ةحئافلا 2 ادع هتر وطن موازي تاك ىلش زج ىاهنا لعل لد ةيروماملا لحفل ءازجإ لع لدي
 انايعشلباقداذاق ةكاذلا ارق ىلع اولا نة ونةبره رض نمو بالا ةحئاد عمالااع 0 دوحولا 2 نانكلا ةحافبالا 5 عولصإللا5
 اند نكي نكل ةءاقلا قلطم ةولَّضلات ا لل لا |ىقنىلع 2 نأب بالا وكح هبربغتياككج و لعامجب
 ئاةلماك ةولصالا :لاوك ىتنّىلع هل وق هن م رب نت وري ايدل افلا اجياد باكل بجوموهاكة ءانقلا ةيضرفردرتت :هيِدو بجاولا رنين امضقن
 2 د ا يش كسا ا ىلاءاوماتخكو هل وق هك لن جف اننلا ليحاكز وحلا ىقن لعاب انكلا ةحئافب
 :ريتتارعتلتق (ماولكات نإ ىحلهنلا لتقف هللا كول ٍحترمكت| نوف زتوكل|نيراسمل تولوقيا وناكعه هراذكا (قالبق تابا م تلزناهناذوضكلبزتتلا
 نا ع ا 2م ةتاياي سنك اهيلع هيداحسا كو فاولكت ناميةلاب ن نيققحتم تنك ن | نيءاسملل
 ةمرخ بجو( موُمعبامناد ”مهانمتلا قزم لعوب اك قزتموا ةصسلا ار كو لم نادل ةلالدا قف الآ ةل الكب تاحمل للا [نعرامع كلي ملام ى ام ةيلك
 افي ءازجلاو طوشلا ءافس الول ةنكل ناك ذا هد كل نع نمت ن1 ياو يعن مق فارع يكتف اكلة نك نم عدلا لورتم
 انجل طرلا انش سنلان هول ةبكن الق فاشل قبو اندم قمرا تبان اس الرتب لحل الب كل] نكس ل هاعيمحايبسانو انماعاب كرنب لحل اطمن نلف

 هيلع 0و اجي[ صدتؤما هللا انا 3يرب لمو ةنجعلول هللا تقخي ملول يبمعل بهلاوتت مهلا و8 ماًةيِلَدلوق لعرب لمت لكلع - دج
 وهو دارقالا صعب قدامة زتم باكا تاك لهعلا 14 لخلل تناول ةانغم 21 تبن هندل هل ف | وق نا سنان عانبا هلاثلاب ررثلاب العم نامنالات اكول م ةلسلا

 لولب باتكل ةزبخلا لك تتر وتقلى لحل تٍبقيق نايسسنلا ىف ةتوبت هلي نعلا قل حلا تونتن الراحل( ليك ةيلكلاب بانكلا خس هن او تيكقزئ [حريغ
 اذنه شنان ابركوتب هل وق وقح ان وخلا نخل ؤلا زب ب اركلمكح ب غفت ريف كرك ب اكل تت قمل عي هتماضخا ةاذ ىساَلاَدلماعلا نيتلينقلاالا
 متر مالسلاو كولصلاةبلعلاق .هعوق و نعزارتدسلا نكي ةلذ عرشتلاآ ب حاص ىل! ب وسنم ناتيسللا نال 0 ىد"لا تيرطيربذلا

 قالا نقصت ان نضنلا انك تم ضصخقسانلاَناَوهَد ,مصخلا ضارتتغا باوجىلا | راسا اذه بايكلاوكح عفترب هلوق وق ن1> ناسا ءاطلا تما رع

 لكلاب بالا ازيكح عفت” نماعلاةدمضختةزهناب باج قالماع يمتلك ةزتمى | ضيصخلابلخاولازبخ هضرا عينا ناج ضعبلا ص وصخ[ اعلن ذل لربذلاب
 ركام هلو هلا له قررقت يركب رو هواش تدك ةليكف اكل امس هلع قلطيإم قول هتحت ىتسيدا ىلا صيصخ زوجات أن ررقام

 تف ةمادذ نتن لاك و ةبازئفلا عيمج نعىورم كل لا بنمط[ نإ نعاطوملا خلع ئاور ةرعمر !قان ندع يو عاضرلا ليلك 5١ 5١

 ”غيرعلا تبثبال ىفانلا لاق و ةياذ كلام لوقوق ةرمتاصل ا ظفب امك ددرما قاري هريتكو عامجرلا ليلك نا ىلع توه اعم1لاد هنا ثيللا نعىتغملا
 قاخلا أ ةفيدحلالوتكاق دحا قاب و به نما ماظ لبق و 5 لحاو هنغو تلت الحا نعو قب قدعت| 5 ةياؤزلا سهاظ ىفلمحا لاك هيو تاعضصر سكك الا

 - ىثاشتلا |لوصا___لعىشاوحلا نسحا ام لوصحلا فانك تمبان نب دبز ل فوهو هناةماراتخاو تاعضر ثلث



 ضعبلاهنمصوصخملا اعلا ثحن . ظ 9و بانكلا0 لوالال صالا ٠
 ناتجؤفامالا ؟وهيجامالا كو نانصللإإلو هيلا مارا ف ءاجل قو ةعضرملا كن ةمرح ظ : ” ميفص 3 7 1 8 َ هج < م

 . 1"لعف ضل ناك عضال لعف ورق نار يع نرد ردانل تسب: الب سنك داو نك كيسي تيك

 من ضعبلانمرعرج ا ماعلاو/ مم ٠١ هداف ضعناكا ارب بسلك تضر اعمل ّس ىفدب لمعلا بيدنا هان ضعبلاهنع ضخ ىذلاةعلاماوربخل كرتيذ منيب قيفوتلا نكيولذ
 اسوا 02 ا 9 مبا عاى للقب ف صيصان استي ىزلا نا ىلا سمايل هاد حاولا رب هصيصخت ز: ييقابلا صيصخ ك عليل للا" !ىاذاذ لاوتجؤلا عميقابلا ّ ف 9 بن 4 و هو دإ ه جو م

 نع ضعبلا جرحا ى للا ضّسنخملا نال كلذناجااوودب لمعلا نسف زول لعبد ثملثبا ىف
 ”زلذا/نعناكا ا د 0 3 00 ابيب 0 0

 ذاجو/الاوكح تنافي توب تان ندعم درد لك لادحجلا تيس الوب ءاضعب جرخا ل ةلعا 7 جه بلا دفلا كب ب 2 3 © طل 7 ى لق 5 َ 35 ٠#
 ىو زاعنالاكلييعتوا لامار ناين يمال دانا نم رن نيعمدع ١س ماعلا دارها هلم نكامكا

 لعيون ليل ا ذاذ نيعملإ قحف ناؤرطلا ىوتساف صوصت !ليدتقالخاد نوكيا
 ١م رصو كا رب عز بخل | 'دنامو والود ار ماعلا راع نعاراص ند

 انصب وخإاوعيؤنعل نيرلوهصيصخق باد 2 وست اون تت ا هيامة لج نعل يعجل تل نينا ص تايم“ دوصحلا للا ذك اخ حام ةلعج مدت

 اررعو لإ رذ  !"هواؤاع جتا قلعيولا نيبدلاماوإالذ نيعملا مضل انه ف ةدوجومةلعبًهلولعو نوكي كان اجت لج نعامولعم

 لصف لاتتحمل وجو عمه, لعيفهصيصخت ةمجشرت يعمل حفل انهربغ فلعل كلت وجو
 : امقابلا] مسكر < :نمرؤملا دافالا توك ىلا -

 ةدايزلا هيف الطإب ليعلا نكمل ذا ىلا تتدتب بان[ مقلطمل ان ىلإ نباص بهذ ليقماوقلطلا 8 أن هل وه . 6 ض1 ف 1 5 8 م 7 و 5210 يح
 ,ىلكد ةجالمإلا مرت اكل ضفلا# |نعو ناتصملا اكو ةضملا "خال ةيشئاع نعم لسمالأور و احا واثر دحاضفللا امه صصص ىف تابح تا دهر أ مهةاهلوقهل
 امهلطصاورعكحب ةليي نع ض جبع حل صيِضُعلا-ضعبلا هنع ضخ هل وق ل ناتصملاوإةصملا وا ناتعضرلاوا ةعضيلا رح كه عاضي| و تامجإلمالا
 لايقبل عم ل يف در دسشلا نع نراقمانلوفيو ةياعلاو ءاتتتعسدلا و ةفصلا نعلفتسمأت في زرتخاو هل نراقم لقنسمليل كياكد ل فا ضعي ىلع ماعلاوصق
 صيبصنملا دعي ةجىقس لهض حبلا هنعص خلا ماعلا نا ىف اوهلتخارمهتارعل عار اوجد مولعم صبماللا ناك اوس دا سغالا قاب فص يصنع( لاوجب ععبى)
 اهكامولعم ب صوصخحلا ناكءءاوسهبق تقوتلا بجي لب صيصختلل عب ةجىقبيا كنا ,هردغو قا حرجلا هللا دبعىلاو ركل نسحل ىلإ غيتلا بهن اللا
 ودرتماعلاقو مولعمناكاذإ صوصنملا صخا بجيون ةلارعارضعب اولنتمت كى نيكرشملا اولتد ليقول ايكالوهن وا ةمنلا لها اواتنمت كك نيكرثنملااولتم| لاقي

 لوبيجلا ءانشنتساب ارابتعا تاكا معا, ءاز دام اعل ىقبب ٌمولعم نع ناد نايدبا ىلا تقوتب و يقبامف ةج ىقسناكىح يملا وكح قسم الورم صصخمل | تاكا ]
 "بيلا وال حاولا رب خي قابلا صيصختبز وجب لوقي ناك وقلا قلب هال رص داكي كه دلكل الع ل وقي نا لئا قلو سحاولاربخ كل وه 0 نب لوصتلا ىف انكئلعملاو
 صيصخت ل كسارقلا و كحاولاربخ نيم ىغظل ليلدلاناىا ذاذ ىتعملا هرهضملا عضو مريظملا عضو باب نمرسانقلا ها لحلو لاربخ نإ لاقي ناالا هللا ثلسل] ىتسنالا
 تادش|وادخاو "اعلا تحت ىقيولف ةغللا لها عامجاي ةشلثلا حملا ىل داورضسلا هينوجيامذلان ويب /هنهل ةصيصخت ز يهل وق وش م هصيصخق نوي قابلا
 للولا ىلا مر صيصخت ءاجلق لوقي نا لن اقلو لوصفلاف قكنوجياكسسايقلاو ا دحاولاب#بانلازم(دلارطشالاطياو ات نريصي لب ةقينقح( اعلا ىقبتلال
 يمي تيركليق ناف صيصخت!باب مالت اللباب نم نين لاو دحاولا ةئدازا ناب بدجاد مالسلا هيلع ٍل صبح ةكئالملا, لير ثتبجةكت الملا هتءانخ ىلاغتهلوقد
 ىلا هاعلا ىف خيشتلا م هلكت اب بميتجا دحاولا قي نإ ىلا امو نمو ىهنلا دعب ةعقاولا ةركتلا2 :ىلا مالي فعول صيصخل از وجلق هز ويإكتل خدعبو هلوق
 ليمكمل ورم اضعب تاك أذل *اعلا نم صوصنملا ناهن ايب.- صصخلا نول هلوق 051 )رب طشرلاو هىقلاك ط قف ىنحمو ا نيكس ماو نيهسط اكىنعمو ةَفيص عج وه
 نم هن ىلع ليل لا * اق اذاذ صوصخلا ليل »تت هلخاد نوكي نأو ماعلا تحتايفاب ن وكي ندعم درف لكل يح ارعإ ضعي اولّنقت لك تالذ ىنب اول اريامدلا
 تلح ةلعلا كلو ليلخنلا صوصنلا ف لصاةلا هال ةاعبلولعم هن سهاظلا هذ امولعماضعب ناك اذا و <صيبصضخت بناجر تت صوصخل!ليلاد تهت ل خدام ةلمج
 *أ علا نإ تنشف هصيصخت بناج# رت دضلا اذه ىف ةلعلا تالت > وجو ىلع ليل للا "5 اذاذ نبيعمد ف لكىف لامإلا تدنف ةبقابلا >لفالا ضعي فدجوي نا
 هلوق ناف اودرلا ةرحو عببلا هند ,لحاو قل اغت هل وفكالودجماضعب هل وق هك :١ لوصفلا فا نكس ايقلاو داحإلاب هصيصتخت اجي بريل قمل ىكعلامتخالاهبف لخخاد

 حابوتسالل هلا عع امرعببلا نال غاججلاب داعب ل ضشتل إس ضن و لضفلا | ةغللا ف اودرلا نال ةننسلا ءانيثنالاب تاببلا لبق لوهرجم صوصخ اودرلاهرح»ىلاعت |
 اونرلانإ هن ايي اوبرلا ةروصف ةطنحلاثييد ا ينظداكناو شل ليي دل *اناذاذ كل وق هش ا» ندعملا فان كةلوهجت تاكو ىعوتلاوهاوبرلا نمدارملاذ
 أ لامتجل عببلا دفا نم خذ لك ىف لاهتحجلا تبغي عباشلا ناب ليقفؤلا ةطنحل اب ةطنحلا *السلا هيلع هلوقب ةتسلا ءايشالا ف عاشتلا ف الوممجم تاك لم
 ىنير سع لاق انهل د ةبتنسلا ءايشالا ىوسام لاح رمل ديال نكلاو نييعملا قح ىف ناذ :رطا|ىوتسات نصوصالا ليل د ت2 الغد نوكيا و اعلا تخالخاد نوكب |

 و برّملاب هيلعهلل! ةجر ةفينحوبا للعف طابتتتسالاو ليلغتلا ىلإ ءايلعلا جانتح اف ايفان اينيى اون درلا باوباانل نسيم هانع هال سااهيلعىجنلا جرخ هنع هدا
 هلدا ءاش نإ نسارثلا بايىف قايام ىلع ءاشا ليلحت و ءاي تت اعنوحت ىف هليل عن ئصقمي لكل هفراخ دال تاتقالاي كلامو ةّمنْملاودعطلابٌئفانلاو سنا |

 وةيهاماذ ضيم هو| ناصقن و لاكص وصخ ةظحال ميغ نم ةيهاملا | ف ىف ةعئاشلا ةصحلا هب دل .قلطلء ف هل وق 0312 كريغو ندعملا ف انك ىلاعت
 ها فصو كيقتياكو هع الطا ىلع ىرجحي قلطملا ان لتعف اين اقص صوصخ نود تاذلا سفنل ضرعتي إم سضيبل قو امل طم ىمين(تابس هيفاينوردتملاجضلا
 | لوصا _ولعىتاوحلا نسحا : لوصحلا فن ميلعل مي جهان عد ملا طعنا الانيا ليتل لعلي لعد لادأرلا ل سنو
 - (ىاتناشلا



 ةّيلع دان الا ويك لمعلا نكما ذاق لطملا ثم. ؤ ةدخن تانكام لوذلا لصحلا

 اس يالا خانم م قات روق لحل ظفن بلر, ني قلطلااكا قلم اديان انو نم سلا يه هيوم لما ودك وج »واسع اه نا عت هلق هلاثمز نيج سايقلا و لحا ولاا هيلع و هل و 5 9 و 2و 3 0 55 د م 0 جيه هلي
 ركاب لمعي نكل هزيذلاب ةيمدتلاوةالاوملا و تدَترتلاَو بَل ظَرْش هرلع دازي الذ قالطالا ىلع هل ,/ : 8 وى وه تمحو جت لا .٠ - و

 يمال 1 طش سطر ل.  سلقلاىا سدرتلاو بيررملاوةبتلاديقن ع 0
 / اكع ةنلس ةبدل اوان امك ضضرخقلطللا اننقلالاقيك تانك مح هنري د تي اككجو ىلع ريا ّ ملغ 1 نك ه0. و لص ايت فيطو را, ه ا واطلاع

 املاقي ملا ار ملاذ |٠ن ديل كن ع الخ اولسكاف لوقا ب نإ. بتول كلدنبالا 3 ّْ ل
 رخو رع رس ع سو حب سا 0 يو يحول د 0 1 ا اا 3

 لع بانك َنإةَلْذَج3ََ ولما هَل قنفذ َهُكَيناَرَك ىلا عن لوف فان تالذكو
 هب .1!لانلكلوشلا .... ان طوس ا يتلو ىلازل انجل 5 لولا ايا ..” >

 . ارب لسع مهاب تدر ةأماقاةزسآ حد ماكذلاوب ور ل ولالا نكوفنلاولا ا ٍتريرتضت و ةئام نحرك ايرعبلا هةلسلا هز عهلوقل اخ تيرعملا هيلع داري الاى انزللا لح ةئامل انج و حي يبو ةوفكو و 2 هيه س ّْ 5 .ّ واير ا ح٠ا٠ 2 ا
 اعوذنم بيرعملا بانكلاومكهب يعم انح للجان وكش بانكلامكج هنبرا غنج اككجو ككيذلب كلب اع 5 هر اننا ياس و - عا مور تا 1.1

 ا. تع م 0 مرر 2 و 2 00 ْ ّ ال لو ايورلاوبودانعمما 1١ همجدويطما نا 2 سو شاب داز دقكالا ل مالم لا دع هلع ا/جزللارلا رعت مي ال5 تتبلاب قاوطلا ىمس يفق لطم ٍقِعلا تريلا اوَوَصَلَو كا عت هلو كلل رب كاك ب ةسايس 5 َ © > . 6 9 رو يم رمال الفوط الخعل 9/21 دبر/ ل شى 1 / نما سر تا رلاوب د 1ساىلانل اطسطتقذ لبنا جاع هرقملا مهول دل امن بدزونلا ونحن ارولدملا ١١ ةدهاو هتساىا

 اطل نسر ظ اغلا اوق وليتلووبوب رو 7“ تو اطر اك . 1" ةءادال 2010 فاوطلاٌقلطم ن دكينإب بانكاوتكج ود ت كجم لعهي لمعي لت ربل بعوض لا ظرن هلع حازب
 ار - خرم عي” دونت تناذاو ةيانجافل . | تو ا فلسا 5 (0للاي يجهل ءوضولا كرتب هن نا ضقنلا ريصق ديت مكسب ياو طولا بانك مك ضف 0 ' قل هنا سدا رتل" تاور 0 0

 هه 2 .و 7 ! نب ما 5 0 اع مأوى اس ١ نبق |: م 2

 طبع معدلك دكمل يعش قلق ارماقا حر ذا ملا حما ساو انت هلو تانك

 زاب هفصوؤا هلضاٍت اكل[ روع الف قدلطالاتضوباعفزوا من نوكت هيلع وا ىزلا ورحم هلق صفنم صو قالطالا نال“ 21 لحاولازبك هلوق هل
 تلق ن اق زل! لسخْلاوه كل وق هل »م لوضفلا ف انكهب لجل ناكمالقلطملا قلاع الك لالا ةبيقرإس ىوهتقي ناسلا ناانلق نابل اب ديدقملا لتتم قلطملا | تنقل باتكلانمقلطللا:ايب ل عجي و نمارتقلاو لحاولاوبخ ةداسجلا يع هن اذ فاضل قة ةلخ ىتظ نس يقل او نحاول ربخ و ىعطق تانكلا ند ايملايوألخاولا
 بن ئزقصب ةيثلا طارتختا تلقت اتكل ب اثنان ةيذلتوكيه زل اولنسغاذ ةولصلا قل ارغتف 151 ان هل وق هيفا هن اذ قاللطالا ىلع لس ل اوه هير وماملا نا ملتسنال
 ىتشي ةينلا طارتنماو قالطالا لعبنا وَ ابوه ءاملا نوكينآقنقيمن اذ ارو عاس سلا قمانيزنأ اناا عت هتذا لاق لق 5 ةينلا نو لبر وهطو املا ن ع
 ده تنين ف ىؤتام ءرمؤل اهنا تايتلاب ل ايكلا نهال يلع هلّوق ةينل[ق وه -بدلاب هل وق 0220 ننعملا ىف انكر وججياكاذوداحالارابخلب بانكلا قالط ١ ١رظن ق وكي لنتخلاقلطم نوك0اهمق# ةراولارايتحمرب مهو و بتزرقلاو ةبزلا م ئف]ووةث واف نتسلارئاس كو هن ولي و بيتزتال عمداجتودب | وا ةينلا عم ناكءاوس اى: قالطالا ىلع كل ىف كلت لوصالا بنك لاك و نول نم ىوقاوهو قوظنمل الش اطب اهبِقد ةئتلا نو لب اًرههطمكوكياكنا
 هللاليقياكء وضد اذه ثيدح بيتزتلا قو هيلازجا هان ىلا هّرجبف ايي كا ماذا اهحيصب اند لاةتزوه تناكنمو هلوشنو ةثئاىلا ةترجلف هلوسرو هناا
 تين ةيمشلا فو دءاذوباهاوز ةةؤلصلاو ءوضولا# داغاب ةعل ةنمن5 قو ىلض ل خرم ةيلع هند ص اكرماؤ ثيرلحتت كلاوملاىوايترم ناكوهبالا واصلا
 ةابقالط | ىلعرمسلاو لشسخلاانيرجا ملثم ىا- كاّنكو هلوق كلان ف انك حووشق انك يهربغولخاو ٌدؤادوبإ كادر هيل هتدارحسا سكزبرعل نط ءوضوإل
 تننبأث يركح سل نصل اربغ و ةنض خل ازيغى ا نيرحلل هذللا -قازلا و ةيتازلا هل وق همك لا قازلاو ةيتازلا كلا هت هلوق فانل ب انكلا قلطم ةلبامربخلانكوت
 ورضواولنشلا قئهواكؤهختلا نم تعبشي نزلا نذل ىازلا ىلع ةينازلا ملقا او عاجلاو | ثبي لحل اد اةللا نم لامن ارهومحراذايثز اذا ةنجسلا و مشل ىلاهت هلوقب
 ايد 3[ قازلاو ةضازلا طرب لاقت ذا ءازجلا ءاقب نؤقم هنال انزلل از َخ هل وق هك تكل اجرلا ف ىهواة رجا نم ةقوسلا نال ةقراسلا ىلع قداسلا منك
 تايياوس عر شاَزجاز هنوكو ايزجم نلجلا نوكي نا ئدفتقي قلطموهو الحلا ناكاذاذ ةب وقعلاوه نحل نال احن اكف ةرجاز ةب وقع وهو او للجاذ
 رخازلا يه لجلاو ارجاَر هشقحي نوكيالف عي اوه رجا ذلا نال الخ ٍيّرتقتلا نعى لا نجلا نوكياكرب لاب اح بيرضتتلا لعج وذ هن و دب وا بيرتقملا عم

 داكارما ذأ ةلجر اركب ايهدخ اق ايزازتحانسلا متم لك ةراكبلا يق و زوخرلا «نح رص اذ نص از يعركللاب ذارلل او >وؤتؤمل قل[ تت الاب دعب حوزتبرحل ىنلاركتذاقاوكبلابركبا ابن ةناوقع ىا - 9 كيليزكيلا هل وق نحن متل ا5 قنا لانملا ىف ماركقالطقللا تتسن كل 3 ناكانح ل جلا نكمملا ذا
 ثييرطتاو نعل عينا شوكلا نارمدلاةيانتإاقُب ولتع فن يي 8نخاو ةنس ىا- *)عبيرغت و هلوق 07ج نمط او نلت ركبلا ذا ةصخرخأالا
 بيراكتلا ىقدو اضرخازت ا جوهر اصف لحد نلجلاةرانكىكتنقي كارلا ضنو الحل بءانتتككلانوكي لذ الخ عوج ان ةكىتققي جلا لع بيزغتلا فطعف "اع
 هل وق ه1 10 اولاثانكبيرختلا نع ةنمالواءانبلا نيته نال فلاب تيل تنضكو و ىوقاذاربطلاق ين نعو ليلا باساب بولا لعف فيكورتتالا زب بحب ااى ليا وع ونتغم ا نشاتلل ةِضَذ كنب و هندلاج نق ةامناك لقى ٌقْتعرمح نم قل ىأ- قيتعلا تيبباب لوط هل 2٠7 هكوتو لد ىوتسا ا موهداحؤاطصا از اج
 عوضصولا طرق هيلع دازيةل و ةّيازئماملاب انتى اوظلا قلطم دل ةوكين ئجقتقبف هنوني و و وضولا عم ناكؤاوس تذبل لوح تار وللا وش فاوطلا ذا -تاوطلا ىطس ىف
 2ل لوك مواشنتسم تاولطل ىف رابظلا نأ لونقين الناقل يوضولا طش كل وق هللا نلعملا ىف لن ولصتيبلاب تاوطلا © لسنا و ؤلصلا هيلعمل وق وهو دحلولاردخب
 لس نملو كا درملش الناب بيج كيلا دن اه قب اجلا لئلا ةلاح فاوطلا 5 تدب اعيظبعتق اوطلا لعق اهنهرعبإيقيتعل تيب اءاوقوطبل و ىلاغت هلوق نالصنلا
 اذايطلا هذ تكسو هك/ لتتم ىف اي زعككىلا هحيرخا ورب ذل ظن. بؤ قطن نق قطنلا هنو لخا دق كلادتهلدا نال 8:ولضلا"تَيِلاب فاولفلا هكا ناس نياناور ثيانحوهو دولاب هل وق هلل (مرانملا وون اناوقل باو ت نسج ةلكلكلابعل تت تاون حلولاريخب ةرابطل طارت شهر كت ترجع صخلارمعز ىلع هازلا هنااذلق
 اوس ةلاوساعقياج ءاوتس هلا نع تاليملاوهو -عوكرل ىمسم ىف كل وق كل ١' لوصحلا ىف /:[ةولصلا لمه تبا لوح فاوطل اظفلب اي ىلامرتلا هججرخإ و هنعىغاردلأ و
 ىف ديول مرل عم ةيلكال ةعاوجلا ةيبضرخ ىزتقي ل اوعكرا ويلا هتدل وق تلقنأقربخلا نلطمإبجاو ليرد هتنلاو بالا مكعب اضرف عويولا قلط ل عيري ةدابزلا نا نماانلماط لت ملع :اف لصفر دجلاو عوبرلا ففخيف عال سو هيلع هنا رص هلوق وه وربذلا,ٌيذاشلاوطسوبوبا دازاكلي حتا طعش هيلع دازيالةضرالا ىلا تلاملذاةلغناا تعكرلاقي
 اه لبق نوكيف ايعسوالا اسفن هّلدا فلكي الو هعسو فس ل فييكتامبا هب ف يزكتلاةريغلا ىلع ةرلمل ىلا ىدوب,ةعارجا ةبيضرف لش ةءاجل ابل وصسالاذو ندعلارللابحاصم حدتولا نوكينإ

 تا[ نحال طربغو لوصالا رعى انك ب ابحتس ال ىلع لوم ةجاصملا



 هلاثماونائضعربلاءامب ىطوتلاناوجشح. م6 باّيكلا و لّوالال صدلا
 سم

 اعنلضا كل قلم م نوك باكا وكح هيريغت كاجو لعبت ل ميدكاوربخملع ليدقل

 هلل ملكت ناجل اجت قضوا ندع نقال لعرب خام كيج دلو بانك مكع

 ٠ نانشالاو نوباصاو نوفل اممكح جيبو قلطمل لاهاي .ءاعسلا نم كاملا ةفصوع

 ةابس زينا ازمير نيل نات هاتي سجل( ة يضل ازد نع وتم دل
 لام ثلا دوجو كوب ابطل ليصختناذ ءوضولا بوجول ايو كيب لد اعلنوا هلم
 0 نول لستل تن يي تاىلتلال لغم هرم عما نر هثللا ةمح ةفينحدإلآق

 "م انيكسيتضاىطاذ لاعت لوقا د ٠ !!انئايلع 5 ارو ءانش ىف ى
 يم ريت مه 3 سمي د 6

 هقالطالع يرجي قلطملا لب (ئصلا ىلع سأيقلابٍِس ممل عون هيلع حاز الذم جلول قحيف قلم
 /»ىقف(ةر مرر تايم © وس رس عامجا ا ا( اعطالاكا اماسامت ج٠٠. نا لبق نقلل ثديي وبينك

 ظوشن هيلع ةازيالذ ةقلطم كيمالا5 رابرخلا افك هبقرلا نل كان هل يبّصتى ع ديمو 0 هي نى ذه قا : كين ١ ١ هح هه ا 4 9 وص - وه يه هب
 م مماساى ا م : رم كر <

 و نضكلا ةيلظو ناميالارونكةيلصالا ةئيبط ن ضن نعمل از و قلطملا تعمل اريغم نوك, لق تيضوتل ادا ةفاضالابديدقبلا تاملع: حا طغت تال هل قهل
 ءامو نيخسلاءاطاو ندعلا و ءامسلا ءاموريبلا ءامو كي م لكك و هعبط ىلع ق لطملا كلة ايقاب هيف ص وصلا دبفم نوكي دقواهلاثماهتلاءاسو درولاءام
 هلوكنمدافتسملا قالطا ىلع قابوتهذ هعبطو هقالطا نع مترج مل قلطماضر [ىتاشلا دنع بارتلا هطلاخء امك سبفلا اة هيوم ناتشالاو نوباصلا هتيلفعزلا

 و قلطملائتلاة الط ىثلا قلطم قالطا هق الطاب دارط مت هّمالطا تانيرصل نيميقتلا و ءامسلا نم لزنملا ةفص ىلع وذ اروهط ءام ءامسلا نماتلزنو ىلاعت
 قبسي|مقلطملا ءاملا نال -اًقلطم ءام قي دق كل وق هلك ن لوصخلا ىف انكليتمتلاو صوصخل اف انيوكق دل طول اوت انهرف ءلملا قلطم لعب ممل هتعردع نإ
 ىلّفارلا ءامو قرا ءامو درولا ءام تالت خل ءاطتم كت لفعزلا عاب ةريطاتحلا عاج ءاما تاه ليش ا ذاق كلل نكاك ابمملا فهد ءاملا ظفل قالطا سنع« اهلا ىلا

 غلا اول يترمل ناف لاعت هلوق ت3 الخد توكب الذ كيقم ءام هلا ثّماو نارضعزلا عام ن نم يفاشنلا لاق عٍباوج- ءامارعسا <ل وق هل سس ندعملا فانك
 اذاهناف ءاملا ظفل قالطا دنع موهرفم هن ال ءاطاوسإ هتعل انام ةفاضالا كنق نا ب [وجلا ل وصح ه ءامسلا نم كزنملا ةقص ىلعا رقاب ءاطا نوكي نا نم كي الق

 جزمه ن افرينلا ىلا ةفاضال اكن ضعرلا ىلا هتذ اضاراضف ءاطنم هناذ ىلة ابلا ءاسو |: خرولا اب ءاجؤلا م تال. ةغل ءاط تكن لضعرنلا ءامج ءاج ءاملا تاه لبق
 تاكل نيريفت ءامسلا نم لزنملا ةفص ىلع هناَقب شو هب ىضؤتلا نوف نارفعزلا ىلا ةذاضاب ءامللاّقلطم نع ججرخي كا كف ةفاضالا « نيب ءامملا قلطم نع
 ةصالخو هب ىضؤنلا زجر لاذاضيإ قلطملا املا ف لخاد سجل ءاملا نا نمانيلع دريايع باوج. ولا جرخو هلو 02 ٠ لوصنلا ف ان؟زئاحريغ كلذ
 او لجتزمل اذ للاعتهلوق تدت هلخا> نكلذ يرابظل هيفي دخل ااا ديرو ظخيل بري نكلد ىلا عت هند لاق امك يراهطلاوهامنا ىضوتلاي دوصتقمللا نا باوجلا
 هدةجلو هن دلص ىدا ىلا ىضوتملا لع ءوضولا تجاكعإ ذا ظوش ثدل نا<ل وق هر لوصالا بنك انكسهاطلا ءاملا قاقلطم منا ناكف ءام
 اغاوتوضولا كيبل جت لبق ءوضولا ىلع ءوضولا دب لت لكتب: انه لق ناذ لام تول اهنوجبو ف دب هل ) وق 0“ ١س ىررخا ةالص تقوءاج تحث دح

 بوتسلاةنسلا حرش ىف كسك 5 اماكدي يو ةساتلاةلزنج وه هرعت الاورعبللا سند نعةراهطلا باب نم هن |لوتنو ا ةراهطلا ليصخت كة ليضفلاا ديزل وه
 اهضوتباك تلح كلذ مقرل ءوضول ا حليت نإ ىقتشبف هنرمثاب امئقوا ةبيغوا ب نكهناسل ىلع ىرجاعر هال ةةرايطلا ىلع ناكن اوك ؤلص لكب ينط

 كلبق تلق مةوصلاب | وريةعاد فات ل حاو فاشل او ثللام لاق دان دنع نه هاعطالا ف اتس لكل وق وكر ب نلعملا ف لنكسهاظلا تدخلا عقرل
 لواضياماعطالا داعالاضياادارم 6 اعطدلا ىف ناكولفرسرختلا ىف كك دعب وصلا ىف ركل قو *اعطالا قاك(*وصلا همر تلا ف سيسملا "دعب نيل ىف
 كلامداز اك دوصلا ىلع سايقلاب «ل وق هش لوصفلا ف انكاضير وصلا ف هب دعبرمل تاعطالا ف هب دارالايفاكو اديقمزي تخل, نسيسملا "لع سكذ ناك
 عاجب هلاخت ءاؤس املطم ©" اعطدلا ىف نصتلا كاانلو عاوجلا هلل خت ذ "وصلا فن انسرامك“ اعطالا فن اتسي و ىضمام لطب ف اعطدلا لالخي عماجلذا لاق ثبج
 خلا نلتق كلنك» كل وق 1-04 ن دعما فانت وينيك (33 سابقلاب بابكلا نم قلطمل ا دييتقت هزلي هوصلا ىلع سااَّشلاب هيف سيسملا دع طوشو لف الوا
 ةيقرلا نق وئفانلا نس اقف ناجالا نيب ليقع لتملا *رافكى د تامنردلا لبق نع ةقلطم نيعلا تراغك ىف كل نكو راهظلا ةرافك  ةبقرلا تاف
 خمن ةدايزلا نال ناب الاديقب يقي اككهقالطا ىلع ىر» جي قلطملا لوتقن نحت لحا و ٌنسنجا هلكت ارافكلا نال نيمجلا هراجظخلا ةرافكىف تاجالاب
 -ِ ا 1 يا د ياك ولا ايما حي حاع لوصفلا ىقانكسايّهلاب ب انكلا قنوجيالخ



 0 ةولاوه كرتاشللا ثحر تاثكلا و لّوالالصالا

 قبلا قاطم ومس بهو نازل رخو تانك ليق كاف لتقل ةرانك ل عسايقلا ب داود ٠ ٠ و ٠ ع 0 00 0 اي رع
 .٠ ىف | هه لإ ضساعايم لن اع ١كقينإا < اوفي كاز اهلار ار موو ةلق

 رم ودان, ةظيلغلا ةموش ادن ينقي السلب ةيصا رقم يبق قد
 0 5 | تق كر 0 7 مم م اهرالأ ولا 8٠ أ

 ن بنا قلطلا امكح نافرصسملا باب ف قيطع سيل ب اكل نازلي ةع ةرانارما شيلي لوخلل :

 فصنلارعص مول هناذهيماملاب تابسيلان به ناكضعبئإب تالاومبدوماملبابنإ ناك خه ىابكذلا
 2 37 . 0ك ايىفاننإ ص فنلا ن كب اوهبانب سقزلانيصولاا بما ب 2 ق' سا رو عيبرلا لعانل» حاذلا نا ضعبلا لا ةدقذ لون ليفاماو نوجا قلطملقراف هبواضرذ لكلا نوكيا ىلعدأ اك و 38 ب د 5 3 44 ع ”دعيصعت 000 ام قلطلا د لتس ”ةفلاو جو نال رس قلطم سوس بابو ىا ا

 تبث لوحدي ضعبلا لاقو لاول لوزن لمد جدولا ظفل نم الفنسم لقتعلاذإ يجول ىلع لم صنلا يي 1 8 هه« هه 3 ىل 2 .4 - . 5 5 1 هه هه و د 3 و 6 ٠
 هيض د |عامبى ١ ...!طومجبسلمول» ازيا ضضحلاىا دلل سنلا عامنا 3 قلطيالذا |مرقعلا ندد

 ا[ 8 © : /همشلاب كب ع 55 يدع وو 8 2 ً 7

 ةلرتشملا ف( لصق لخاولا لحالات باكل ليهم هزلي الؤريها مل نمدءاعجوريفلاب
 اوما لرتشالا نزلا انة لولا اطسرومشملا لاب باللاىلع ةدايزلا زوو ا يك جلوب هروطةزل ١ اا

 ١

 ايناف ةيراجاتل وق هلاذم قلافلا ةفلت ناعط وا نيف نيبيعم عضوام كرتشملا ل دوما 3 1 م هر #١ ىإإ هه هه ١ ٠ مسح 27 اننع وِ 0 39 لا قف
 2 د لرعشملا ١ /تتيبييهنب_ 0 ”ةقيقلل !مايفرناا لسجتلعال < ” وساظفل

 ايلا , !”تايعالا نيل يضلل ليقع جي ٠«كالاتلا نأ : تاب نلوقو ءاهسلا تكوكو عببلا نة علباك ل دانتي هناذ يرتشملا و ةنيفسلا هةمالا لوانتت
 دارا ايتعا طقس هي (دارم لحاولا نيعتاذاونا كوتش ارمكحو كايبلا ويبلا لمتكيهناف

 ف ١ كاسل اسم لو رعلاىا

 اور ةمارغلا ىلع وهيفخو ةيصانلا لعرصسم و (ضوتو لابذ وف ةطابس قا رملض يلع هتءالصىبنلانإ ةكش نب روما نعى دراموهو لا رات هلوق هل
 "ل لئالرلا كلشي ى* ا«”رومظلاى "رن

 مرا ةحناشم عون نعول ذيالةيختلاو هال ل هيلع نم لغز افقل ٌالطا ةءاري لاب هل وق كلن طك لاو ةؤادوبا هجر خل هسار ادم حسق اعوؤرم ٌّيناوُعو
 لييقزمةد ارب كلاب دارك ناب بدحجاو ماهل كلذ قرص فلانؤبلظ ىلع اذاهتعاةيونعم ةقدلعةلب ةقيقح ريغ ظذللا لاعتسا ناشلاب دارأاو ىلعف ةدسلاو ىلقربفلا
 ققلطق ىظتلا ةعافر دنع تدكةئعاقر أره تلاق نتاع نعةعاهلا كادر ةعافر رع ثتءومع كل وق قل سرانملا حوش ىف انكصعجلا ىلع صخجلا قالطا
 نم ىقو نت ىتحاكلا ةفرععن تلامف ةعاؤر ىلا ىدوعنان إني لبرت مالسلا هيلع لامف لله لوث ةبادبكذلا هعم نجا ةردنزلا نبق لقرلا دبع« دعب تجوزتف اثلت
 لاك ارككرتغ نماتل ينقلط تلاق تيحورتغو لام اقلطم ثفلقلا تاقيلطتلا عوقو اهدحا احكي كلا مدافن لوقا كتليسع نموه قو نب وهتليسع
 قتخاكه هلسلا هلعّلا تبيح لاثلال اوخاناب ةلغيلغلا ةمرخلا قنا بخل: د ىلاثلا حدؤلا لوخد لبق ل ّددلل لحياكق >ةظيملغلا ةمرحلا توب اتينا همدعتاو
 ىلا را شارب غضتلا لتكو طرشي سيل لازن ةلاوهو عيش ن ىلا راش دنت هاقلطم لازن ةلاطارتشا «"لعابيعبار هايغط محتل نع ةيإغلامكح هال اق دنت
 ضفلاوهو انه هدكعاو ةيوسلا كاعدتم >5 لكيلع ه حق دصيبن ا قلطملاةمهلعنهلصاحهب مام ابيت هل وق 0 ٠ لوصعلا ىف نكي ليل غلا ردفلا نإ
 ةاهف كوكبنا لهتحي ليف نآف لهي قلطملا قراذ هل وق شل ]رب هيلع دق دص رورو ضاضرف اهتم لكن اكلةلاو ننشلتلاو فصنل [ضعب لكءادا ىلع دصيال
 هزاوجلل تؤم هلرتلةنس ةيصانلارال غم ناكول لب ضورفم ار نقلل نايبمعن ا ىلع ليي ليل هٌىابف ةنس ةيصانلا.لاقم نوكب ناب ةنسلل انا, ةالسلاوةدلصلا هيلع
 نعني ربهانلاب نموهوربولابك يلي وغدا نبقانباكم صعب لاقى قاثلا ضقنللو نخب اوج انه ضعبلالاقو هل وق هل مرصههاد ثالذ درسرمل
 هيثاعم دحا ىلا ف دومملا كرتشملا وهذا هللا تسع كرتشالا نمر ل هولا: (كرتشملا كل وق هك سوو لياربخلاب ليد حاولاربنع باكل ديدن "زلال
 نئدو كرتشم>رتملا لكل حاولا ظفلل اذ ر انقلاب سحر ظنلا جف قرفلاو هلدسق هنا قيقلا لعلو داتجإلا نم برضو ليوانلا نموحنب هتدارإ املا
 ظل فل وذل ىلعادرتجا امك اًضَرا نامز ىقناعتجذ لوؤم اه دحا ىلا هلي واتو هفر ثدح نمو كرتشماعضواهد واس و كارتشالا تيج نموا لووم
 ةقيقحو اعبظ نانئابتم ناموهفملان انهو لدول انو ةضاؤللا ظافل آلا ضرغد ناعم جه مو ىلكرما كوتش اذا تالا بسحر ظنلا قيقد ىف هلحاو لحن و
 هقيرخت مث ناشتاةلاؤ تس اكلاو ثحاضلاوذكألاتتانضرغلا عمو تاضؤعملا عم تارضرعلاتانلاب نينا دم اّروكرمل ناورختكلا ةديببطلل تاثلاب راما مهلحا ةعبطأل

 ناكوا هعضو> لهن نمانيثان اميفالمخا ناكءاوس ذم نيدارمىاا نيفلت ذم نيذعم ىف طا كلا ف رعى لمتتساو قلطا اماندارم لي مها ىلكسلإلا عضوا
 ىف اهكدحاو انعم اناكناو هنملصقملا هلول لع نيلاهذإلا فالّتخاب نييفلتذمان اكد ةكدارالا ىف رهعارتجل دع ىف نيقلنخ# ءل عوضوملا وه" وهفم ىل نسل تم
 دقو ىلصالا د ضولا دعت هيؤري ته ارخإلاتاعانصلااوةغللاو فرعلا فروهشمل اوهام ىلوصالا كرتشم سيل هنارهظي|ن هه نمو ةئاسو كاب قالطلا تايانك
 تريضرع وا قرتشللاو ةيراولانستبعانئواوس نقلت نيموهذلاا ىا ا نيينعمل هل وق نوب لوصخ فانكاضيإ يتلا ةلثمالا نمله سيمتسي
 ةلباقم حملا ةالمةلازا و عنبملا ةلباقم نزقلا كلم ةلانال ؟لمشتلاو عملا ةلاناب نضل ةلازاو نقلا ةلب اج عيبملا تلم ةلاز لرعنبلا و نتظحلاو يرلل لهنلاك
 اعمر انتعاروصتيةل 3 ةنئابنتم ورم زم ىهو عاض ةذلايئهامنا ناعما نور نول كل ذو كرتشم امك وق ه3 ١ لة اة كروولظلاو لصفلا لتكن ئابلاو ىلا
 3 نيت و لحاو ىلا ذل! تذليل هذلا نا ىلعءانبلاهتسالا بسب غقاؤربغ هن لاقينا ىل هالاو ولسا ىفىف از امفَتلا هيلعرملك نق و دحاو دصخ ف دحاو ظفلف
 تقوتلاهماككل نماضيإ و ةظحإلملا تكتم دارالا تلت كنا مزلا لحوت عمل حوت لحذف ظفللا ىهو ةلصولاو ةعبرنلا دعتب وكان ةظحإلملا ءاصَملا
 |ناربيغ نايبلا دعي لمإرط ارمكحيف اركليدانلا ىلا ”ككيلا فا ضد مكجلا نك بولا دعب هىكحي نظلا اهتم و داههتجالاو ةنيرقل بال. هاتوا ابيب صتخيإرملا نبيل
 كلارتالا هجو ىلع ناينعمارمجب ىنعم ةدرازاوج فالتخال 5( طنقس <لوق ك1“ »» لوصالا ىف لنكرع_عمفتلا "لعل ىتظووذ باتل ىلا فيضاتاو
 5س ومصلا و ىروصلا ءزجن ارابتعإنم عومجلا بح نم 220 علا ىزاجلاق ةلطالا طغ ىلعاظذللا ىهس ليواتي وإ ىونعطا
 نم اههلحا]6 دادا :اوج "لع فالك ةبئزجلا د ةيلكل !ةقالعب_زوجنلا ىلعت يصف اضياةئرتكلا ةبترطو امرنم نيعم ل حاول اء اهنم لكل تافه هنال ك.ذ أدحاولا
 ىنيداصتملا ناوج دع فالك ناجل او ةقرزقحلا نيب عمتجدن هل ناجي هيذووذ هبساني هنا تيح نمرخإلا 5 دارإوةقيقح هيف ظفؤللاو «ل حوضوم دنا ءثدح

 - ىشانشلال وص لع ىثن | وحلا نيسحا سس لوصفلا قا “عيب ا ةرجطلاك



 لةٌومللاو كراشللا ثدح. 5 6 ةس ١ تانكلام لوألا لصالا

 و لا هتهلذا بانك سوك ملا عورمفلا اضفل نا ملغ لا عت تدار مر ءاملعلا عمجا نبل و عردغ 9 نب سانا ضم ىلا 0 اين نر ىو حد نيطعل ع ل
 نس عوز د >!!اعتلو 2ظ0 ٠ تياياوب لاس هلع ام

 .٠ 2 - هم را« رع رع < ا ع 0

 ىبىاولىصوااذاَليغلا5وئفانلا تحلم ها مكربطلا ىلعو هن موهامكضيجلا ىلعامأ
 زب فرعا ى|

 ف 7 مه - 3 ير 2 ©  ةه .

 نوفي ضل قحىف ةيصولا تلطب تاق لفسا نم ٍلاومو قعا نم ٍلاوم نالخ ىنبل نال
 ا كيلا كل "ايت 4 ركل 707
 ايديا لثمن عننا هتجوزللاةاذا ةفينحوب لاق نامل [9عوا[هتدب عملا توا ل ثم لع تناهتجوزل نا ةاذا ةقرنختوبا لاق د ناححرلا دعو ايمتسي غمعا لاس
 انلها لم ىعو هسلابالا ةمرعلا ةج حجت هلذ مكاو ةنماركاا نسب كلوتشماذفللا نال لمهام
 0 ١ ايلف روةبرلا 51 0

 3 5 هه ٠ ٠ دف ب 7 ى ” ل ا ١ [1( 7 ٠ هه 5 5 ج ف |٠ه 7

 لتلازيب كرتشم لثالا نالومعتلا نم لسد اَم نم اف كاعت هل مل نيصلا ءازج فويظنلا بجيت
 0 زل ءاز2ل وفل ناب ضطعو الدب لتقف ١٠م تقلل شلي نم

 نها ىوم .٠ ل.و "وه - نب 9 ٠ .٠ ىف اا ٠ 0 ب

 قافالاب هروب مونى تل زجوولا تيجي ىمرشلا وي قوةوقارمزعم لل نم ةوم ١ هلا مالا | ضنا كوسا ثبحنملذملا نب ,ىعم لثما نو 5
 ويعد وصلا شبح نمل ثلا حارس الخ حرتاال مزعج ةلاوتسال 5م /رابتطاطعتيالس كرتشللا:

 ىنخ 7 ص سس ا مص هقئزي

 ءاطخلا لاوتجا عم هب ليغلا بوجو لو ولامكح دلة ةمريصي ىلا بلاغب كرتشللا ىوحو ضعب
 0 امكان ن7 مس لاغلا نلاىا ا_.تاعم ضع ىا

 ليوا قرط: كل لذوللبلا دقن بلاغ نع ناعيا نزلا قلطإ|ذانلد تامل فدلشم 5 | هه 4|| ٠ 1 ع مس و 0 ١ اء سرع 0 زو دع

 ا عا ء َ 6 0 كذا ةكيرقا 2. هن وم ٠

 هي ةلاؤ حاكنلا لح ء. ضيا ىلع ء ملا ليخ انركذاط عب لانيسف ةفليح دومبلا تااكولو

 تاتو صيح ثالث ئعمب الدعلا نوكي ناب نيينعملا لكى لعمل م”ناكما عم نييذعملا لح! ىلع هلم ىلع اوعمجا مم هندلز لا نيه نموها كضيجلا ىلعاما هل وق هل
 ظل نم امهتدار ىلع لدي فالتخؤل نه كلن كف لطاب اه. دعام نا ىلع حده ةماعائجا ناكلاوقاىلع اتخاذ ب كلا نال لطاي نيسنعملا هلك 5 دارا نا ىلع ل دراهط|

 أعم امه اليعتسم ناكول هنال نياينعملا ليعتسيإاككرتشمللا نإ ىلع لدّت عاجالا نم روصلا 5 نبذ هله قر تفناطرحهو دعب اوبال عب عاج لطاب ةرلقلا
 يلا ان عاجلا ةلذل دعمه لاش و امه لح كرت ىلا ليدسال 3 طايتهلا باب بابلا» فكل والا ىدعملا عما ذذلللول لم ناكنا دعب ىناثلا ىنعملا ده مم

 اناتيحساو| كرتشملا ةومغت اوج( لع ىلع ةليطعتاد .كيقداولاراخب عقو نمشلاإ صعب ىفو ليلا المل و ىا حمجا ةلوق ىلع تطعس. لا لي لاو هلوك ولن

 لا ناحجرلا نع هل وق كلع هنعوار هنالاضي”ةفينح ىلا لوق هناعم اري صخا اورحو لب اسم [هابمشتس (ًانباصدا بهن ملصالا لنه نانايبل

 تمرد نمو هتباركشب مل سانلاركشررمل نم ةيلاو هال_ل!هيلعلا5 هناسحإل اركش ه هماعتدلةازاجمن ىلعالا دصتقر نمرعبهف ةفاتتن# سانلا دمام نال
 ىنعلم عضو هنال صا خوه ليكرتشم لذه ا ذذل ناعلسن الليق ناذ خا ظفللان ال <ل وق 01١ ةيصولا تلطب كال للف ناسحإلل اقتل فسالا دصقي
 الهدى لثس ىف ةلثامملا ىتررج دارا ةلاوتسا ىف ركح ثلرتدشمى | كارتشنملا|ةلزنمب لثملا ظفل نادرا لق كارت لا بجو ككل اهلا بج فالتتا هدحاو

 ههقلخى ا غاريطنلا بج كل وق هش م ىل و ىقيقحلا كرتشتاءا يفق كرنش ا مكح ىف هام ىف عملا زييم لاه هن هل كرتشملا ثومعزاوج مدع نان ديس
 | قانع تالا ىف و اءاش ىظلاىغف ةقلخلا قريظن هلاوفريظنلا ببجياولاق تيجان[ صا نم جرحا نب ليه ورعهردغو نجح او كلامو ٌجفاننلا هيوجوب لاق دق

 ”ا«اذاعضاوملا برقا ف ها هبف لحق ىنلاناكملا ف دبصلا ثوقي تاكةازجن اديصا* ىلا لتكاذاهنبب و ةمقلا ىهو ىنعم لاما بجي فظعالا تماما لنعو
 نم عاصفصن نيكسم لك ىلعق دصيو اماعطابب ىرتساءاش ناوايده تغلينا هحذواي لها عاشو ات ناريخي وهرمثت ل لدعاوذ هموقشري

 ىرِخُفلا 0 اوك كايا اخي هلق 9ك دعضوموف لقا لع اصوات كاوريعظواركتسساعاسد ارب
 نمنجاو ىنعمى دلواضيا|تافامخلاددعت هيفكيليرعضولا دلعت بج كرتشملا نا نم تذرعامىلع تب تايبكحلا ف دوقنلا لانّماماو صوضلا ىف

 نام الا نمكريغ ىلع جترذلاو هيف جقرالاوهام (ناعيابتملا ة لت ابلا دلي ىا) دليلا دقن بلا غي >اماو اىهردغو ا دراوطازتكتوا قدداصما تقلد ةمح

 لكلا وكب نا هب ٍدارط | د::يلاملانتفل خم ىاةفل مدل وق خرظلا تيارا ضرب ذلاو سايقلاكتوكيفاهتراما و دارالا نت ارق ىدحاوهو لامتتسالا نيزمو فراكتلاب

 ظ د ظفللا ىف تلماث م كنال هتنرم و هجر اذا هتلوا عج اذال ديلان مذوخام لوؤملا لا ل وومريصي هل وق هك © ةيادبلا ىف انكي اورلا ف ءاوس ]

 طنا لاحت عم هلوق هل مرعب ذاق اقلطم ل ووملا ]ل كرتشملا نمل همم اوهانب ره هيدملاو هيلا هتعجر دقذ هج ىلا ةلزتحم ا ئوولا نم ليتك عهتفؤوم

 ىلعن وكن كلرعم ل دي ىلع ةلظذل سلا ضعب ىف و (بيصتوىطخي لممتجلا نال) طلذلالامتحا هرلتسوهو ىنظرمابالا نوكياكلس والا نال هليواتىقىا

 نعزي اره دحا نبا ذاالا تاعجترلا/ دعو عملا ةلاهتسالل ١ عيبلادسف هل وأ 04 نس غص عمى ا هتسوغص ىلع (ولغلا يفرج نالذ لاقي اكرعم ىنعمب ل شنرح

لمح لق ناذ زل |ضيجلا ىلع ءل لا لمد هل وذ هل: اهلج ناك اهنا داسننلاو عازنلا ىلا ةيضفم اقل اهبل عطترت
 ةنلثل ا فضا 2ل ةللي ضيم ا ىلع ءلق هلا 

 امرقحا نامل ت اكليقرملكتمل لبق نم ىعطمملا نايل |ميقحل ثييح يلد وان كريت ريغ جوز ريكتت تح ىلا عتل وق ةله دب طولا ىلع حائتلا لنه لمح
 بضميولا أرقلا نم دارب نا ىتتشي اك ةشلثلا ظفل نالو ةههجشلا ثيرواريتعملا تالتخدلا نا ىلعامممبق ءاملعلا فلتخا ال ثلل نإ« تاكولذا ئعطقل ا نايببلا

معاكك رتشملان إل لقس لاو ىلعالا ىلوملاىإ تع نس حولا ىف انكراهيط هلا دا صبحا نم ترن اىعياوس كوقا ةشلت نم داري, نإىصصي ليامح
 مو

 | 'ىقاشلالوصا- 01 3 1 ماب: يي[ يحك ١١ لليلا دقن بلاعنيبتث ىاحمع 1٠ هل



 ذاههلاو تنقضخلا م .ميقمع ١ بانكلم وخلا لصألا
 . أ ةلبس سد "' رض قاللمااتالع ثني ظ
 مناطازبرلا نكن لع هليل انه نم قالطلا لعق الطا ركام لاح تيك لمْ ىف 0
 رزن ج 1 ميعتصا ىلا فرن زخم اما: لو حنا ىلا .٠.اطيرمخ "ليوان ىف نول نبل رس نيمدزلان رم .ب "قالطلاو ير: :٠> واعوز ونس ىلوف كا

 و قف و نق ل 89 ١ 25 5 4 رس 0 ايا 23 َخ عطل

 "يل باصنىع عارم جوز اذا امد انفتنع عرهو يزل ءاضع نيلاطاراسإ نا فرم اكولزلا نم
 5 اا"الدا ىف اصمم ري 1١ صر. نيا اسبإ فك فرهن عزل تدلا نا لعكأ“

 0 ان يا و حس كلا في اردلا نمور نم ةوكزلاو تلي عمها نيا لا نيدلا قرض يقال لا نم اضنو ككل( نم تاصن
 2ع ج م10 محم ها ىو و. هم تال 0

 سا وملاك رست 5 9 7 دل تزعلي ' 2 م كلك ازسفم ناكملكتلا لبق نم نايك وتشمل ةوج ضعي حرتول همها دل قس اك ومتَقلا باصنر ف لنع

 اخ نقن نم هلوقفازا خم ضر نم رميها داع ع ىلع القل لاهاذاَهلاِْم ابيب لمعلا بجوز هيكحو
 املا ىا :٠ 17 ةدلب 2 ينرزملاف' تال لايخا معن اطقم ىا

 7 يد .٠ 0 يهل تف 6 . نييك مف 4 ٠ وو هه

 نلبلا لفن بح اورسفملا حرترم ليهانلا قيرطب قل بلا لق بلاغىلااؤوصتم ناكل تاذاملذ هلريسفن
 ١ اجيرقت بجيل“. ...الرقلا لع انلوورلا رع 7 - ماها درذنن/ىا ركنا زن 1 ميدل مولد ملاك -

 + يح عل د ركف هيام ود هع ده دزا يكب بدم ج ل 221

 ت ليعتساولو هل ةقيفح وق ىد ءاتإبةهللا عضاو عضو اجفل لكزا نهاد ةقشحلا
 هلت. اورد“ اسرل عوضا وفلل افك ا ا" صاخلاو ماعلا ن رعلاو, تلاد و 17 ظن لذا +يرطكا 1 ارتي ازا قتلا

 از اطل ا ٠ ا .. أ 1 ل مج روك :
 هعلحاو لاح ىف ليحاو اظفل نم 5داراناعمجي رنج عم هك اود هوريح نارا نول اكبع

 ِس 234 ١ طع 3 0 2 م < نو ا” .:

 :اعاصلاب عانقلا له نيمهءلايمهللاا وعسل" ااسل هيلع هلوفب عاصل اة لحديإ م نيرا طانلق
 ملجأ ١ جاوب ١ سكاس قابلا ] 8 0 واطفال دع

 رو هطعمرف د 2 ب 5 و َ 2 .٠ هع

 تم ايمولا دبر و نكس ةلاب بلم كتحاولا داجىخعاصلا سهيرابتعا طقس

 الشم نا ابلاكتتايانكلا ظاهلاو كفتعلاو ىطولا نناب كوتش حاكتنإ ةزهطلاو ضمنا كلرتشم قل !نالكلذو ليواملال بق نم ى |ليبقلا ازهنمدل وهل

 ةلش ور ءاطتنالا#ب دارلآ نإ لعق الظا كانملاخ قاللطلا ايان[ نقولا ىلع حاكتلاو ضيبحلا كغ و تمل[ داق نءبلا نموا ناينلا صن وكي ن الماحي كوتشم
 ١١ ةكرتشم ظافل الا ىفاكنلظاةبلغ كيفي ليل تبميلمت نسب ىلا نمر ويشغل نعمل نإىرن انه لعد هل وق هطع محورا ىف ناكل وات شلل 5 تاك اكل
 نينلا ونقل ذوقنلا ىلا ةلوأ قوطي هنضدب ق تست ن « هلع وزمكاوشلاو ضرشعلا وزين اةنلاورتشارللا نمياصن لل تاكا 3[ئ ٠ - ندلا ماس ىلا هل وق كلع
 تاودو:ندنبلا اين وَىكازاكةىباك لوشملا ىلا تنال نع لاش ابن الرمش اوتسلا ىل ارت ةضرعابنال ضورولا ىلارمثن عيبلا ىلا هن جايتحجل لعل سيلا هنم

 (سالتم قبلا امْنْعلا ثةلتب عمنا ىلا هتف جايتدهلا م نعل ين ]ٌءانِضِعَتناامنال_مهاننلا ىلا ينل فمي هل وفل 1 ٠ اهراغ» ةم للا نببعو بوارلا
 ونل :ةلجؤمواناكةلهعم هينا نيد نا ىلع صنوهو ديول“ بجو حن هيلوغتتملادردملا نتي ةل وعثمان هل مهلتلا  بعاع هلوق م
 فسارع لوق نم ة وخاتم هومث ف ةنجشلاك للا هانلاتنكلاوهتريشملل ذأ عطا لئبَنب فرع كرتاشلا وجو ضعب جرت نال هي ىمس وشم تاكد ل وق
 و ةغللا 5 ةغبصلا/*انقان اس اًدمالكت لق نان عظات لفن, قركةتالىسفملا ق د وج وم ىعلل الهو هذ ةيجتت ةلاوثنتتماروهظرهظذ ءاضا اذا صصلا

 ه هوجو ضعب كرتشملا نهحجرتاهل وول اناوهداماتازبم فما نعزنعو لوما نءبتنإ رك انة نيله كرك 5 ةجوايف تالا "انا نمراسفتلا
 قللطم ق اككرتشاّرسفم قف انمةلكل وقت !لئاثل . اراك نمن نم كل وق هك اشم نلبي لوم نك عطا ليل نب جرت تحّئارلا بلاغب
 ديقنلا لاوتحجل كزتنتل امكح قوتته لا اب بيحب هم نحت |! لاتلا قدرطب هلا رهن اراك لقت نم هلوق توك ف يكد كلرتشماكقلطم عشا كلا وسفملا
 ئدلا قخ نمل عاذى عم ليعفاما ىه 3“ ةقيفتلا فهل وق كحل 8 قل علا ىف نكريشمتلامكح قارا نقن نم هل وق ن وكيف كرت لامتحاك ةفلدخحلا
 ا|نكةنيتتالا قل ةيفصؤلا نم نمتلل انه لع ءاتلا و ىلص ل انعصوم ىف ةحبخملاواةتداثلا هان عم كوكي هش اذا ىلا تفتح نم ل وعفم ىنعمب اما تس اذا
 هدشت' هيلع ل در هسفنب ىتعملاءازاب امثل تيمغت عضولاو - خا هعتضو اضذل لك هل وق جك: تبت الل حاتفملا بحاص لع و لوضالا ارم هتدجو
 عاجل حرلا قل مةتساولو ةيذ ةَقيمح ن اكع ةنيبرق © اهظفاآلب قةلظعلا ندع هيلع ل نبي تييضصومصلل الكيفملا غوضوم هناذ سة لاك ةزيرق ةظساودالب
 | لزعتنيبرمل ةخللا لقا نذل ١ ناعتج «هلوق جا "لانا نال ةقاحل هدم تاز شلاح نم - هل ةقيقحوبف ةلوق ول“ ٠ اناهش ناك
 اوبهذ قابلا ة رابح لبع ةلزتعملا نمو ىفانتلاو زي ال ذرمدر غل نعاتتز اخاف هلامعتسا ناكفةلصا اعمى ىلا ىقيقحلا ىنعلا ىف دحاولا ظفللا

 نقد كل ذركا نمو #لحاو ةدارآنم ننيتغملا 5 دارا اتسفت ا ىف نحت ان اذ اعيمج نيفل ملا ندينعملا دارا نم عتاماكن ابهيفاول لتتسا د تاعمتج امهناىلا

 يقيقحلاْ قل نعةؤراصلا ةئيبرقلات اانا ال اة 5ةل | ساريغ نم خم هناف نقعلاو ىطولا داراو كوبا وكت ام حكم الاول هناىرتالا ةهادبلاركلا
 هلق قمتم ةقيقكل نا اضياو هلع ل صألا توق لعب لا! تبني لذا و اهتع نلف هنأ لا ع ةنيرفلا كانت عم ىقسشحلا ىنعلا دارا ز اجيال طوخ
 سبل اللا كعلحلولاّتوثل !نوك نا لاكتس | امكعمجل لا كس | ن ؟لحاو ةلاح ىف هنغت واجن و هلت قمتي ن إليك لجلولا ئاشلاو هتعزواجتمز اجا

 هل ضاقتم هعببتاج وقنما ةتبغلاوقأوا عاصلا نتن نأ قعا وعم | ناعم من [لجق ى ا بل كل وق كا" من دعملا شن كةبراعداكنم

 دوا انك -اكا اوعي الكل وق هلل ثيزولا نبيه نلاب ع هر نا اعين ك6 لنا و غافلا هيلع هلو وهو ىنخلا تحت هلوخد "لعل هسنجي
 رتهر للا "ك5 ترانيدلابرانللا اوعببت ع وقرم ار اهتع نعى وائطلا در نكل مح نبا نعل قولا للدهب ءنج رمل نكلر انا مفنت# ىف ىراشلا
 هجيرخا زوكلملا كب حلات كامن ضف ةلرعهرنلإ ب حهر للا و_اني للاب نانيدلا مع نبإ نع هكردتسم قرمكىلا هده ىور و نييشردلاب
 ا .وعرنت ؟لاوؤرملس و هيلع هنن ىلضهّندا غل وسر كلل ةرغلتق عاضلاب نيعاضلا عينت انكم عمج ارت قزرت انكىر ل 1نعوملسمحرخا وىلتزلا

 نيمهر لبر عشر د5 ندعاضير مت عاض عابب اك ظتفلب ةنع ا كرتخو ةكباه نناىقرو نيهقترنب امهر 255 عاصب ةطنح ىاصاكك عاصي هت كاص
 00 لل ا



 صاجاو ةقيقعا ثلا يل ه7 بتاتكلا كدا

لول ىع ثلا ليع لآفنيلإب نسما ةدااراتعا اًاعاقس كم ما
 2 أ مف طيح لاوم هل ةهي

 0 3 ل ' ظ ١ يقاشنلا وربع نعل تيل ا م

 4 دبل |لوصإلا نم ىلا ىا ا"ئىكلازالاىا مىعللا ةيصوكا "07 ىصيملا لا لها َنَم يسع لاقت ل 0 ال اوم هيلاوط

 تين اكعقتاهها ياو ابو املا 3: ليل تعمم ا دعب كلا
 ١ قيام 0 ك أما كا ارنب توب لباداضالارعيىا 0

 ىضواولو مسا ويلا ةباّضما تحمل ميكا 1 لنه لعد تلج
 "متر م نم اتايتلا

 هديك دم لد هيلبىت وودي هيمو ات هيي نون هلو نالذىبل
 0 ,سسوراقحاك ب نيج "ب رس

 هر 2112 0 0 لصالا لعد 0 | حاكتلاب للا ةداامرعل ١" ع تاو خلو “ * تنزل وادي همر مضي تخل: 22201011110110 نعل لعل ناي ةئيدجاجه
 تاكد تالذ املس الا تناكول تكي كالا نكسياكت راحو كا نكءابكر وأ قسو|يفاحا اح ل

 تت |-«ةاضما /ايلاب ىا
 12 ينال اح راع موج ب كدب جيرو هلع د

 اللة ن نالذالذي مورد بع لاقول كانك هناج 5 ةقيقحل ناو مج و يباع
 كف “بلال ليال ناو جووبأ تالا م رولا ةوصتا9بب ىف نحل

 م ادويلصفلاف : وانا وحيل دنقلا :لوغدلانعازا هرم شحن تينا
 س 0 ايذاصلوترلا كي 2 امرارلا سلع لاوأ دامك سادلا ل ميلف : ملوترلا نكس دامي ناك

 ( دلو هل اكرجاب تااكوا 4م توك ناتيب فانت كلو هلق يل ينعانادفراص
 م ا آم رادل | لاذ ادارب زل تياوج

 ا ءتشلا تسال 0 رو ب ةسماللا إل وق هل
 تردبظي قحلةثةل اق ف نسولّقلا تحلي حايكنلاب نسمللا ىلع ىرخفلاو طولا قعر رح نيجق سنللاو ةنسهالام | نمعتتسلو ما ارش ةيآلا تارقل5 لق
 ام زوجا ناو هوصلا تعلوتنملاوهاو نيب عملا ىلع اتم دحلو نكلخ ىف عازنلااغ او هبِف عازندلاناق ن يلا 2 قعجلاهبصنلاب مُكلِخَراَو هلوق 5 تْصخلاو ليلثتتلاب
 كلدشلا و ةياذضقلا نالو 5ولضلا ىلا محرخ امددع ضعي لشن نكلَسَو هلع ةنذإ لنص ىتلا نعى هرهناؤاته لجو لقو غنام هنععنمب ملاذا رعتركذ

 تتدلا نوكيا 00 ل نحْنسفلااولعجي ولو نتج ع ماتلا او ز وجو عا تاوهد ارم ااولا عض ع3 نيل وق لع ةي كلل يوان اوفلتخا
 لاومت عمنا زلامبهتعلاومهلو كل ف كلل 12ىدوزنلا كيد قرد انك ة ود درمان 59 :مقعاججا ورمهلاو5[نعاجر احن كنئارفلابةليعاضيا اذ دح
 نيرا !ذلفءابالل ا طساوتيا املي ةَقبِقَحِع ار! اوستلوعقت 2 2 لغد كلو لع, يلا ولءاىلا بوصنلاة ىصوملا كل عجاز وفرج اريكفلاو
 | نهاظ ناللباعج مبدع ءانبدلا تالا بخل تاماىق ءاتردلا ءانسإ لخ نت ااو نا او ةقرفحلا نحب عما عانتماكد جتا دلرتاك ةفنبقحل !ءايألا هي
 فل ابوهواع نول نيف ظفح و ةرلا شح قكشكذ :رعرمتسالا لق طلو مب ةييطاقثتاه ىتيو لماوسا بو * دانى ايكقرعمب لما رمسألا
 00 00 -اوتماتساولو كلو ك0 ءاَباز | لوضارغبم ل خالهجل ل خلت لل هعبتي وهو عرفلاعبت لصدلا ذا قبلا
 عما مولي لك اذ ذارم انجلاَو د لجبل توك ل فرمجتلغ تاتش لاف تاورفالاو ءايخلابَيرانق هداه !لسَس ىلع 3 لدلل هبانجلل لاقيإمتاو ةدكلاولا
 يس نر تدليقامناو ج زتوملا هس ةلاوكيايد ,رلاب ةباصملا يصسامت]و ةباضملارغ ةنقبقح ةركلان كل -رومقلاب ةباصطالخالداك< ةلَوق وشن اججاو ةقيقحلا نيب
 لبز ءاتبدل لح ىصوا اذا كا -هيليكبنووهل وقول ةقيقحركب ايدل ةضولا ف لخ تاهو وةغإ ارج سدعتوا هضم ا ةيئاوب تلاتولهنال
 ةقيقحلا عم عماتي لذ سس هلإنسإ قنائهو نةلاف ةقمح هقفح نس ةلاظفل ندل ءاّتبةلا ءاتبا هبف لخدياكو ءاتيةلاةّيصولا ف لهحخدب هيليونن و نون هل ةةلثم

 قيس سام فانمانه تلق 2 نوعلالع هل وق رق هك »ران الاون ةكهاظلانابتعاب ربل وانتي رعللع قلطن اقمللانالءانيالا ءانبالخ لي ةلاقو
 اضن وعملا هتماو هل بالا ةينزما ندر تنفك باوك امم كاف ةلوق خانم كك امو ربغ اج وز ركتتىتح كل عت هل وق ىف ىطولا ىلع ح امثل لج نم هنم
 ةقيقحو ايعوت انا ناكناوانهاتلك ولا قل عَةَلْيخ ىلا ةيالاف ةجاتحج و سكملا ال3 كن فلل لع ةيعوشلا ةقيقتعل ملمملا ناب ءالضفلا ضعب درداانلو

 ىف انكاضيإنضلا# دارا ذا وج لدغ ةت دار نكميذ نطنتملا نصحانز[لعىفخي الا مكامجف ضيم مئاش ضو صنلا ريكو هدفراعتمنا جوبف ةبوخل
 ١س لتمالا انهي وح هر اولا ننقل هزاساذ وات رمقسوزاجاو ةقيقخلا نيب علا ناوقو لصتلا كايت نعرف امزلا تلو كل وق كلش ا لوصفلا
 لساحو هلاك مانو تالف كار الا ةفاضاةقيقحو اكرر الانف اح ايل وخد ىف مهلا عِضَو ةفيفح تال ةلثملا ةزه فمك دعاء ندب عجاج لاوسلا لصاحنلا تلحا ذا اثلحاذاكل وذ 504
 هةين هل نكيرتلا الانهإلا ياحب دولت : كل وق هل خذ« لوصفلا3 انام اق ةغنلا لعىناتل قرعلاةنيرفل ابل ممم لبا مبا عمي سيل هن باجل
 ريغ ةليغتسم ةقيفح لهو همالك ةقيقح ون هن ل غانقت و ةتايدق نصي و ثدي ولا بكارابلخ لذا يفاحلا ف همة ضياكنا فلخ يخوت ول
 آند ناجم تاراما نموهو ىقتلا ةضدا زاهنالوبخبف رولا ىهاو م هللا ىفعمت نال ةقيقح كلملاي نالخ ىلا ةفاضالل ه -نالخدادكل ةقولارس عروب
 وه- ثدحي هل وق كلر إب راجل و ةيراعو اكله ملل توكو ابك ةاايفاخ كوع نلف تنحل !توكىاذاهلاو ةقيزاعلا نيب عمخ كلل هو هلوق هلل

 (”دقلا عضو ن أل بسلا ىلع بيسلامستن اق الط |(قدرطن ىا- غلا 0 هلوق هلا“ + ذاجي ليلا :ةقيقح ةقيفحر اهلل ةولان ةلاممدب عمحاضنإ اله
 لخدا “لاق هناكف #لّقلا عضو سفن نعال وخلا نع عاتتمالا فلاملا د وصنقم نا واحلا قا لذ . ةقيقح تارتاغاو لوختلل] يبس
 منع كلا5 ةنقيقحملا ندب دنا قير ظباككا دل ةومعب دل اصعرذ انبكأر وا الهتتمو ايفاخ لجون ناءاوس - لا توافتاك كل وك لك ٠٠ نالفراد
 انقزتقو باتكلا واللا لاثما فو ةسب اللا قلعتلا قلطم ب كالهل *زل تسياكةفاضالا تاباضيإ با وجا ني وألا ةنوكسمرادنعهلوق لح
 - ٠٠ اتزلاب قرخن دقو ريس نما.يجرف نطاب ىفاماةرما فركبلا ةنقيقتح نال تعادل لوصتلا4ف انكك لذ ريغو ةّشئاع حسب لاقيامكضبقلا قلطم
 - ىقناثتلالوصا_ رع ىثن املا نسحا



 ماشا ة نلت ىلا ةقيقحل ا ميبشت تحب 2 5-6 ظ باتكلام لوذلالصفلا
 1 داو لوو و

 نمنع راقت توكيل تماكلحف ىلا ضيضأ ذ وب التي قلطم ع ةابع( هلقلاٍةَلاَعَسَم
 ةشلث عون هناي زل ةقيقلا برعم طالت 0 اه ددوود ود اتقو 5 رءاونإ ةقيقحا ةقيش تينا ١
 تلح 5 لعر ءاربظنو فاذن 5 اننالازاخ اكاراصبب نيلوهلا نيعسفلا 3و ةلعتَسمو 3 كوكو كر ليتم

 ا القا بوزن ملاذا مؤ قل ولو ةرزعتللاىا (مةزاعلاو ملا ٠ نوراعالب ةران ةوأرالا هنلم 1 ورم 00

 ا" لكا سحر 0 0-0 ,سا مربعا ا”اميلاراشملا ل اندلع ةيئلاةرف كرو زنيف : ذ/ناعتملقلاوا هر كذب كله نموا قبلا ونه نملك اياك

 نقله ةيجعنلم نيرو عقم 0 ا ١
 0 عوكولهنا انضرفول ىحىارتغ ارتعدلا ىلا كلذ م دمع ريبلازجورب برةيفكفلح

 مسرعا ءارلال وانت ع انه / | ا"أصرا / ف

 انقل عضوة دا داراناف نالفرادفهّمّدَق 15 عضي كف لحولاك ةويقايظن قانتإلاب ثيمات
 كيكو مب بلو 3 تنل سدد 1

 عسا ىتح مبشحاباوجقلطم ىلا 0 ور انك نيه ىلعوةداعأ ةروجزم
 نو |مفارتعالاور 2 الست 0 0

 ل اغداغ و اعود يك ةموصخل دصخلا ضن ليكون الالب بيج د عنب ب يجرد ل يكول
 * سالطب و ىلا نلمح 3 بيل لو 0 ]و 17 ف

 راج إبل كان «فالخأل و دوا ةقيقحاذ : 5 0 ١ ب بن نه 1و. دعم < مما يح ١ عام م لإ دمع لا و.

 تفس ل ب دراظل وبلا سكت نال|راهنوا ناك اليل نام زل نم ءزجبأ وشو - تدولاكلوقهل
 ايهوحنو بوكرلا و نسيللاكد تمم ليف ىلاب سن اذ|ام تالت ولا قلطم نعل وق ,ق هل ليال ىلع قل طير اهلا ىلع قل طبعت ةولاو تقول قلطموهو فظل
 تما امك ذ ةراتلاو فرظلا ناو _ساتلاةراعو اعلا ضارب نع ةرابع( بلا نوكي كني 221 + ++١+ط7

 0 سم ع حو حم رادع ةذلث عاونإةقيقحلا ارم ك4لوق هلع مح التماراهتلا ف كل نكد التسااطمف سبللاو بيكملا
 هسفن قف ككظفل نمهلاعتساب وا ةرجسلا لك اكهظفل نم جارك رتل ءاننم كل ةراصف هسفن ىف هلاعتساب لاهتنسالا هحثعلا لها ةماعل ةيافلا ةداعلارجت
 ىلعفذ هيعتسمن وكدا تاالا ايكدت دامريغ يف ةقيقحلا داري  ثبح فلحلا ىف امكمهلكلا دام صوصخ هاا مومعاقلطماما امينم لك 5('لعلا ضو تاك

 ْ ام فاصوصخبولام مظلل نما دارالا ىف هر 4سفت ىف امارسسختلا هاد بلاي ايداءاءانتم ىقيقحلاة دارا عنج نااما لوالاىلعو ةلمعتسم قيقا فات
 ةيناف ده ةعتاشز اه او ةليله لايعتسالا در دان اما ةليعتسم امش روج ىلا اىلعو كر نعش لوألا ىلعف لهفلاب ٍفرحلا ىلا رظنلاب عفي اكو عسم كدا مه هلكلا
 تالا اوان ايضاذالاعتنسا ةليعتسما هن وكلنع ةنيوعنملا ةمدقملا ىه ةقيقحل او اذان ةروجا لاو ةر ذعتملا ىف ةدارالا نيعّتملاحجارلا وهز اجيئاق
 ظ 0 وهو عركلا تود فارتغ هل ىلا ثيذ فىصن. هل ف وق هب ىل هازال ايه دعو ىلو ةقيقحلا«دنعذ افراعتن اجلا نوكر عمك ذانملا ةردانلاق
 ا عركلابه لاى تيكا ةورهبلا نم يبون الت نوكيا ىمتقيذ ةيلخلا |! ةيلصو »| تبال نم نال عركااوه يلا ةيقح ناك او (مهغي
 كارا ناخ 15 وفوق ساره لح | دوجوب تنحف اذا ءان كاييوغلاوا فاست ةلاكم >اربخ ثنحال ةقمشم عوني عركو ىتحةقيقحلا كرتيفا نعم

 [دقلا عضو ناكمالا للام" لملا عضو داري زعيننبا/ليعلا ف اريتعم ناكول ىتحليغلا اك دارالا ف ريتعيامخ !نارجملانا ىلا ةراضإهبفازلا ”دعلا عضو 0 د
 كوبل ةلّم!نعكدرو فرك ةلهتنسم ةفيقح (ةلفلا عضو لق ناذ ثني الل وخ دببغ نم ملقلا عضوول حج خداع ربك هل وق 0ك »«دالا ىف
 أ هلعنتمولايفاسل خدام فيكش نجر وج ريغ نافل ارعضو قلطمال وخدإلب لصحيىنل مدل عضو وهو هيئزحدحا لا ةيسنلاب روجميوهتاق
 ظ هيهلوقمح ١١ اهون و ىوعللا »نه ةموصخغلاب لبو تنالاقواةم وصخلاب كتلك و لحرل لاق داب. ةموصخلا سمي لب كهنادل وة وكر
 نييلسملا لاح نم سهاظلا نذل 5 داعد روج اكاعوذن روج او اوعانتالك ىلاعنهلد|لاواع رت ةروجهماسقن ةموصخ !نافاناج . مصنل!باوج قلطم لأ

 هلكوم ىلع شاول تجر ل قدلاو لا ىلع ىوتنحملا باوجلا قلطم ىلا تىصني ةموصخلا سفن :ليكوتلا ردهم عورماتن ايد عرشلا بت نعاوعشم نإ
 امحم رامثدلاىهو ةموصخلا ةقيقح ناذمصخلا هاع داامراكن اب ىاّالي بي نادعسامكهل وق 04 اممم مهند( اطااتلخاج كب
 ىدقلا امج لاب ةتانمتوكب لفل اذان نك اكسل مند داق هيلع درب تا هاق اع درر و هلوذ وش هلع ارش ارحالطبسم ول لملاك

 ظ اعرش ر وجيملا ناكولذ عوضلا ام ىلع اهقاضق بجي خيح ةيبراملا* ايهلالوانتيكناذ ةنتسلا ذه موص ىلع هلا هلوق انكواعتروجيرم هلكا ناعم
 قلبطم نمزطتل و هاهنا ىف دةلا محل ىلع سمبل دانقعن | نا باوجلا 5 ةيهرحملا هايالا ءاَنْجَم هيلع بج وارهلو ىف دالا وحل لكاي ثنجي مل ةداع_دىجط اك
 0-0 مكن هيل تناول اه زجأ نالها س*قلخاوا هنا ةيبا ميدل لا ذكءاينمط ضدي تيملاف روك مامحلل
 أ ب7ماك لب رمهاتبلا فالاعتسارتلاو بلغاىافراعتمناخ ةقيقحلل نكي رمل ناف ىإ غلا ابل نكمل ناف هلوقولار» ضي ذاذآاتمض تتيداصق |
 ظ امد بح وبرحلو ةقيقحلا مالكلا ف لصالا نالوا ةنقيقتحلاةزايبلاتمالاعتسازتكا . اوسلا ىلع نيلمعتسم هالك ناجم او ةقيقنلا |
 ١ ىلا ى مصصلاو ةقيقح ا كرتوع حبرمت تمع ! ةقضشمو ةفلكب ةلاديلا ل وصولار ست: اكهناأل تدعم ١ ىالخؤاي هي لمعلا جوف هضراعي |

 اد اههمذ ءاملا ل خا دوج و ةماجلا و ىارتغةلاوه هنا :حعلل ٠] ناجلا ىلإ اهنبؤراصي ةروجفجلا و زر نعتمما ناىلع ىإ جمب سناجلا
 -ىئاشا لوصام ردع ىشا وحلا نسا



 ”ةفينحىل دنع ةقيقتلل نعافلخ زال نكح ظ ” ميد بانك هلمالدسا

 نم ياكل يعاب مب لعل هدنعو ةفينح د اتعل اة رم
 قيل

 رد هيحتم الاعب اختل خاج دلمتتسم
 م 0 ع قرت ا كِلِذْذ اهةنيتةناتالذ

 تلون ةابيملصاعل نخل لما يف تةصؤلاب م .جقيرطبةطنلا ينام فوت
 ينام برت قوه راحل نانا اهننعو تعا تا همبرشلا اي ف ؤومني ترش عم رشا

 * !اطفراعتملاناجاىا 2<<بنرصتت ان مقيظلإاكا
 هلع 0000 اهلا ماى

 ىاةقيتحا :عىلخ مردعو طفلا جف ةقيقحلا نع ةقينح لا لدعت اهات ناكقيرطىاب
 ارصاصلاىا ا!"رظفلناىا و كا

 هوا لي سما ةناال سفن هناك ةقيقحلا تناكول تحرك
 اماضاذراببعاب ا "رب نات اصلا بسم لع ا

 اوهول بع لاه دامب امضناف ةئكم ةقيتحل نكد هداهم كانا لنغو 3-5
 اتسرب 1 3 ا »مس ىلوملا مد ولزملا قا

 د ا م | ةفيط لاك 1 ()!ناف ريتش هناارو مالكلاوقلي ل." 0 5 لبعل قصي احن الا اراضي[ لنعو ةقيل هلام منن عايلا هل اهبل ه كتم |

 مهز و ا ئلبعهلدقهدالجل الملك تف 5 كفل يعلق فمك
 اسدامالا ميد خر 57 ١

 ١ ةستلا تبن بسنلا كوم تنالول دال من لا 20 لاداذا اله ىلع
 ولتسلاةامنا نارهذلاءاردام اضم لاق ور مهافتلا فراعتلاب وارءا قلصلا) 1 لل يبس 5 ختاشم لاق فرات ريضت اوفلتخإ كت -ةراعتم هلق يهل
 امزدعشنجياكك | ىم يي هناف هنبع عقيم ذنلا نال دنع ثنجربزنخلا اد ىث دالإمحللكاذال لا ياكتملحاذام ليل دب امهلوق زب انتم هلادامد فزت هل قراغلا
 نال كدا 4] وق هلس ٠ ليليا «دوجو ندع تلخلهلاراصيالف نكمل صالانمعلا نال ”ةفينحل ل وف لس. ةداع لكوب واع رمت نالاعمملع حتقياكلما ةئلا نال
 تامالوندم نار ستة لوقيبناللامل 0 1 تلؤفىصنيدل وشوك ىلواناكو هموم تحت ةقيبقحلا اومكح وخل لت امال جرا نبه ىذا جلا قعملاوىنعماوهصقملا
 لّوقي نإهلاضياةاضفات الا انها .ةفيزيلمامال طع ةقيقتلا ىلا تراغلاو ةلعملاةأسق نيل /ثمني تيك يضاشلا دنع ةقيقعلا لعوائل دنع ىلع
 نا نجو ةئاق نكرتلناوقافنالاب ت اجاب لعين إب جو ةعاق تن اكناف لوا ةمادافراغتمزانطاو ةليغتسم ةقيقلا تن اكأ ذا ام ةقيفل!نعةفراصلةنيرقلا نا
 0 تل اال يوي اوما ب دقي نيل ملا لايت ةوتكوزعهلاطتلا ىف الاوغتسازثكو بلغ ناجي! نكلرمهافنلاب ن ناليعتتسمامهذلك اجلا ةهقرفحلا يتلا للا اناه ةرمهاذنلا قلعتسلل اى حلا لع ناهجالا قم نامل ود نم 5-22 هتعباحجي ء نان كيد فالؤلاعضومةقاذنالاب هقيشحعاب لعب
 آن ايضا تاضارتعالا تغفل ناذ اهقاس /ارلا ةلباقم ىف حوحرللا نال ةقيفتحلا نعةقراصةنيرق . ئه اره لنعو هني ىلع ندملا عقيف اههسنج نع ةدازب

 اىزاهلا ىنعملا يصوم < بوب دولا نغلق تدل ليا ةلطنخل هله نوعاتم كاك (متقيفحس كاذ .اهبعواهل هك وكم
 ليبس ىلع ةطنلا نيعد أعوج ل قيس نيذلا لكاب تنحي امه لنعو ةظنحلا نيع لك | زيغب ثن<يالاك لتعف ةداعلا ىف لاهعتسالا !بلاغانهتمنئتازبغلا لكاوه
 يعل ةنهذ : -اعركهلوق هك, برشلا ةلاكس ىزاجلاو ةقيقحلاةقباسلا ةلاثسلل ف ثراعتملاز اىلاو ةدزتل نشا - انكو هلوق هحار مناع مومع
 نكاد تف تايواه مك ل نع لب ىلسو هيلع ملا ىلصهنعىدرلقو هنلاظفللا 2 نه ملف كال ناك نوبي ىزرقلاو يداوبلا لها تالاليلق كاكاو ةلمتسم
 3 ام بوت هب دارو ترىلفلا مدى داولا نم برمنسإ نالفوتن :لاقيف ولعل نمفراشلل (يههنال-ف 2 1 مالا هلوق وك مهرس ندعل تدعلاف انك
 امث هلوق 03 ندعملاف السوم ةقيتتملالوأنتم هن كلو فرحلاةل الل هيلع ليف ءانالاب هافارتغالادا ع كلاب ناك اوس قالطالا
 1 7و ةكرقتلا ىنعم توفل دعالا ترقيات لي نب ةقيقتحلا نع تلخن انج تف فالخاكنإ املعا
 2غ خ لا دنع نام جوت انك لرعتسا لفشل اهل اوانكق ليعتساظفل ةقيحل ا ولاق لائل ىتعملاقاصوا نمالاقذللاق اضوا تمن اجهاد ةقتيتلا ناف
 ءانبرمكحلا تيتيرعت ةغا ثلا وهورعكحلا ىلا ةيفل خلا تورث ىفرظنريغ نم(ئلعملا لكيم كسا انه هلو :ملكتلا نعت لخ عادلا سا نخ هلوقب ريالا |

 ةيدسالا تأ لكيولا نس لاش هلوق نع ة عاجلا تانا ف لخ عاملا لسا اذه مه نتغة رتل ةدصم ىلع ءانب ةقيقحلا تبت |مكرملكتلا ةعص ىلع ئ
 نعتلخ عاجلا ةعاجهتناد|لا يلوا تان |ينعللا قاضولا تاكلين ناموا تم امنا قنا هنت قيقا وك نعي لام كح ةيفلخ كما وهاذه
 اكرابتتعا نم ىل دا ؤصقملا وها مق ةلاصالاو ةيضل خل ارابتعا# راسل ست قصتفملا يهرمكحل نام ندلوقلا ىلع ةيفل ذابت فن فقل ةراتخا|م انه لكمبلا ةيددسا
 ضاوطا|توننلطورتشي هنا تالا غر جريظيو ةقيقحلا ظذل نع نلت اظن اجلا ناك ةللا لها عامجاب ظافلالا سنج نمزا جلا و ةقيقحلا نإ ةقينح لاله كريغفف
 58 تسليط نمت كم نقيم نك نادزا يلا ىلراصيئا عدا هل مالكا اص حد ىاراصيلنكك نكدول تح [هدنع مغنى" ةقيقحلا ناكما
 -1ة:)اعطة عماد عتو دا ادتنناتواربكلت قفاوتلاوربذلاو البل ىلعلاثنالا همي موعلا بسب ريس نير ىعبظفللا قح
 ويضل .ةراعتسا هلامصيامدجو هوس يدع ادع وجم نعقلخ هد ةيرجلا هبا دارمىبا انه هلوق لوح 1 اىناانهكل | وذ ةما] سد ةقينحلا اوك
 نما: ريك نلولا نوكيا ةلادتسال ةتقيقتحمي ليعلا نعت دق وكمل تازال اعوبضوماربخمو اتم هنوكخبح نم ةتابعب ص هالكلا انه نال ةيبرعلا تدم لصالا ةماعتساوهو
 (اهغس ضليت اجلا نور -سبلا يتتي كل وق كلل ركن ت3 قتدلاوهدع نلان اى لعل مالؤر صال نبا نوكين ا ن(مالانسربكال ندل مالكلا ان هف دجد الكامب يل ةيصااووت ىلا ىقيقحلا ىنعملا ناكما نالدبلاهب قسناكوخل الكل اازهاه لنفهزا جا ىلاراصبق نوادبدبلعلار ندتكلو لاعتحال لوكيل بجرم سعة ضوم 4 لمالا نوكينايغبنيف ةونبلا هيادإرم وح نع تلجقيرحلاهبادارم تبا ان هيرعكح ا ..: بسجيجيح + يييدتيم راو دزلطارك يدرطب قتلا هبداريذز اجهل نيعنق ىنلاو
 راجل اله لعد وق ككلس م قتعيف ةونبل|*زال هنال نتدلاوه وزال ىلاراضيفان همه ةقيقملا حنتماهناذلاةوندلاوهو ةغيصب نعمل تونثل عوضوم عمه الكنب انه لوقو
 حوض جيل( تست رتل ةرارع وزاد كل ةبرحلا «لرتجيامابدارب ناو زاجل كاراصر,لنعو لحم سيل مهنحا نالات ضن ىف ةنكم ”ريغوهو نيعنالبا ف لحايطتنلالا (دزل مالكا ةقيقحن ةقييقحنالاوغل هالكلاريصباه لصف

 . رتل لع

 2 يه 3 5

 2/2062 واخ نم ثنو خم يعم بسال 5 قنباةزههتارمذل



 ةراعتسالا قينظ تيب ست ثح ] بتاتكلا © لالا لصالا

 -راكل ءانعم محول ظمللا لهن ل ىزبل وا هتماتس ى عصا ارد تناكءاوس ىالطلا نعان اه كلذ تراي ءانغمرصول خذ نهي نول لبو همني يرضي تاكماوس قالطلا نعاناك
 كاهل 01ج م رح سقيعلا نع ب دج

 يه” رتوو ل < د 2 « هه ا ع 2 1 ِه 1

 « هندلانافىكبااذههل 0 ايلا ؤحو عم راعتسا 5 قالطلا هاج قاتم نوكيف امجللا ام
 0 3 0 ل 0 متماثل وللا مزال ف 0
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 ن ارملعاةراعتسإلا قيرط ضلع ىف( 2 كاودلعا ةراغتسةلا قيرط ئلوعن ') اضصق
 او 32 ب ها ية يقل
 هيلع ويمتلك تريني لببالا كلل[ توب قانتال

 "٠ ةراعتسالا مضارب لص يي جانا نونا .1مبالل ىلا" نب الاى ١س نيالا َ
 ه ىءااسصي 2 ران قرفلاو نيس يتاعتسا بشلل مرج 2 را 2 5 ٌّج بف د

 يجف هانلاو رقما و هلعلانببلاضيالا 5 هجولاوه ل حا نيقدرطب سك درطم عرمشللا محا ق «راعتسؤلا
 وع رمق ١ هم _-

 ١ أ تالا .> لك | #0

  9م”تازلا وول 2

 جوي فالاونئَوطلا نماةاعتسالا مص بجوال وةلآ زكا: ضحلا بسلا نيب لاصتالا
 نيل م 6 و 6 اال ر هلط 14 1

 هيفاليع ثكلم نإ لاق اف لولا قلل ل صالا ةراعتساوهو نيكرطلا حا نما جّيص
 بريا : .ىاق نيت لاصتالاكا اطول ع امل ةراعتسالا ك١ و مخ ود سلال

 وه ةهكلمز عمتي د ىتعيرملركْْلاثصضنل [كثادمرعن هعابق دعا فصن كامفح
 مدع تتدز «لئاقلالا 500 يقل سروال بلاس 07 ل دولار ٠ لساقلا

 فبصنلاؤيعرخالا تصنلا ىرتشاول :هعابش ديعلا تصن ىرتشاو حوف |لبيعتيرتسا لاك مع حا احم عملا 2 تدور عبي نيكس ا وو نس مك ريع هده 3
 و | ١

 و ثالملا ةلعءلشلان الز اهلا قيرطب هئنن تصد كلها لشيلاب وا لسشنلا ةالط اييفعولو يناثلا هع 0 5 ونه هج رم ٠ طع َُ طع 5 تس : 3
 امتنا عضو رز ا" دبكت يبرم نا لوق ف ٠١ ا اطلعت لتس نإ اوفى. دمج
 سي 1 ص : 2

 « ه٠ هو َن # 4 0 , 1 ١ 35 . .٠ لى 0 م

 اًفيفخت نوكياميفهنإ الانيق رنظلا نم ل جل اد ةلدلإ نيباةراعتسالا تّمعف هبيكح >كلملا

 ةيفانمتناكت اعتلال ةيفانم ةيتنبلا ةقرقح نال قالطلانعاز| جم لتي نإ نكي التنبه هلوق نا هلوصمت و روكلملا داري ةلانعباوج. لا ئهنالكل وف هل
 ةيننبلاوهوةييدم تبثول ىات ولا ىعموهلبداسفلا لاقياماثره ةئيصلاب دارمل نسل مصولل وق ول" ؟امزيب انتل قدلطلااجركلب دارسالف قداطل وهو زنا هيكل
 شاى سائلا نعاس نبللا بوت نم ليرهلا سرق اي: ندبلا بطر ايدج: و ايبصاي هس هماتو قشاتا سانلا ندع عاش لات امكجبغلا ةغلىف تءاج توننلا ندم ةئيصلاو

 جت مانم ةونبلا ناب هيلع >رير-زلا تالخب هل ولق كلش لس .ندبلا فالح ن يحور كار نم + ةحيور جور و جور هحور # نملىقشعاوفرهيول كاداغ دب

 هلع هلوقب باجل ىب انه هلوق ىف تدلل لونا اكراعتسا صدي فيك قالطلا وهو هيكمل يفانم نوكيذ ح كلل تاننم ةيتنبلا ناك ندلاوهو هيكملا ضان من وكيف ثارل
 تدار نييلوصول تعي وهواةراعتسالاقلرط تيرعن لصق لاقف زاجل [تاكالع ناب ف عش تاوبرفتلا نعمل غرذامل -»!لصخ «لوق هاك»ألا انه
 تاوالعنم هيشتلاريغةىهلعهيؤ تناكناواهماسقاب ةراهتس/ىمب ةهييبنل | ةقالعهرف تناكنارمه لدعم !ناذز الا نمزحست نايبلا لهادنعوزاجلا

 ةراعتسالا -ةراهتسالا هل وقهر مراونالارون ىف انكةلسزمازا + ىعسإ|يريغو هوزلملا ه(ةذاللاو لحم او لالا ويب سل او ةيدسلا لثنم نيسشهلاو سنا

 ه لّسالا ضاخلاىنعملاةوجولا لسا ىمتي عاتتلاكىنعملا تي نم توكي لق ةبسانملا هنا او ةقرقحلا نيب ةنبسانهو لاصضتنال ىذا نا ىتعبل ل لالا لامعتسا

 لك نال تالا تيحنملامقزاهندب نكلو (ضردلا نم نمطمل !ناكملا تعلا هداك اما فلاو) تاغ تلم ىعياكتانلا ثبخ نم نوكيلقو ةءاجشلا وه
 راغف لاععتشا وهذ ىوغللاامإ ىلتاعو ى ودل ندع ون ىلعن ناو ةراعتسالاصتت ةرواجم اممّتاذ لاضتال ظئاخلا مساي ىعسف انمطم ناكمراتخي. تلهلا دارا نم

 امريغىفلنللا لامغتسا راعتسملا لسرم هر اعتسم نيعون لعئوفللاوغت لّقبلا عيبولات بنا لاقنإ كمل ىقه ن مريخ ىلاصكتل فت ست وه ىلقعلا كلغ ضوأم
 وحن هبشملا ةداراو هي هبشلءاركك ىهو ةوصمب هجداةعبر كعراهت مل اون هيبضتلاريغةقولدر هل عوضوملاديغق اظفلا لاعتسا لسرمل او هيبشتتلا ةقالعل هلرعضو
 ةييقرت و دوكن لل هبضملا ك درتملا هب هبل هذال تان ىهو ةيلستو ةعيصملا سكعىا هب هسبشملا هي دارسد هبل سكني نا ىهدةرانكو "ايلاف لسا
 لاثمرعبسلا 8 ذاراد ةينهلاركل - .عقتيطل ةميمق لك يفلا *. اهرافلظ[تبشنا ةينطاذاؤ «سرعاذنلال وق ىف ةثاالثلا كله لاذم هتمراخت: لاو ل مركك ىشو
 نا ايضفم نوكياموه- ضحلابنسلا نيب هلوق 081 ةنيسخرتلا لاذ مئالطاّوهو بنل اركذ و ةيليبعلا لات اضانل هلا ىشو ناوللاركذ 5 ةيانكلا

 ىدفمي هناذقاتغالال مو هلاعوضوم نكمل ناو ىراوجل فداضاذإ ةعتملا كلم توما ىضقن هناذ عيبلا ل ثم هلاعوظوم توك نإ نو ديت:لمجلافيمكملا

 د ثيل بيس ءل شل لامي ازاج ةلعلا ىلع قاطي لق كلي يبس نال ضخملايبسلانكاو هل اعوضوم نكرعل تادىراوجلا قداصاذ[ حتما تلم ةلانا ىلا

 أميةمدحاو لكتال,ةلغلاهب دارت زهكلا وكلي ناوركحلا 5 دازاو ةلعلارك5 ناجى هنن ىلا نم نيؤرطلا نمل وةك »م ندعملا ف نكل كلل بدبس املا

 ومني كل ىف ةعووتشم نوكنال ىتحلا يكحلالا عرنتتمل ةلغلا 5 دوجولا يحن مانا ناندامعلا اذ اضم نوكيق ةلحلابهلا تذتي المكمل اذارخبلا ىلا متفتفم
 وجعي رخالاب اهتم دحاو لكلاضناىوتسا كل نكن اكا ذا ةضرفلا تيجنسم ل ةبات كل ىلا رتفمم تاكو غراما حاكنو نفخ عيب وحن هيذرمكحلا عون
 تعبكوفنوا يلاظتنا هيٍديريو ةرحتنالوقي ناب هسكع نو دمك بببلا ل عرفلل لصاالا ةراعتسا وه. هل وق يشر نيت الا نم ظراعتس ةلاز وج

 ثيحىنم ببسلاىلا جامي بدسملا نال كاتاعب يريد ثاتنمكت لقي ناو ظرح تن! هيينيوب و قلاط ثن لوقت نا زوجي الك حالا هي يبوتاو ثانم ىشن
 ضعب افافنادعم لصخلاةغتللا كلم لادن وةبقرلا تلم لادن لجدل هلا عوق رحل قانتلا نال ةييعوملا يح نم هيلا جامي اكيبسلاو توذللا
 تبسلاهيدازبو ببسملا تكلي اروي الق ةما حسبما ناك ذراريف ى) لاوحجلا ضعب ىف فانتا هعم لصحامل ا ىطولا لحد ةيق ةرلا كلم عوشامتاعبسلا نكد تابيحكلا
 هلوث هلا: باد ليون ىف نكن يبن اجلا تدراقتسفالا يم بنعلا مالا نوكيا ناذ ارهجرصعغا ىلا ىلاعتةلوقكييسلاب اصتق بسلا تاكاذاالا

 تكلمامهنداو لوي الجر نإ يزتالااذرعدبعلا ثالام هن لاق ياكو لجعلا كاب تص باكرا تصنلا ثالم لعب هت الكعلا لكدلنم قمتي :ملذا
 ىلابلافصنلاىتعمل وق هل“ ١ ندعملا ىف انك ةداض توك هر داتئام ةكلم قرع متجرملا ل نك ةقرضنتم از واهكلم هلعلو طقرعهرد ىتئام
 رمهر دل ارعساٌقلطُم ضيا ةداعلا و ق حلا ةلالدب يمنية قلطملاناوهو عرسشلا ف _سقنم لص ىلع نيتلا غلا نيتاه نيب قيضلاءلم و - غلا

 - !م”عجفاف هكالطا ىلع ىتبيف ىرصلا نه لثم دجويرملءلشلا ىو صياف حلامكح عامجالابديقتي كاملا قلطف دليلا دقنب ديقتتي
 - ىشاشلا ل وص. خلع ىثاوحملا نسحا



 ةراحتسإالا حس ىلع ماكحجلا عر طت تح. ظ ”ءاضدل ظ باكلام كوالا ل صالا

 0 ا 5 5 مق ] / دقيق كلو ر هلع بم
 3 ها ب . نيش يه جو هه هه - م انلءإ+ ٠ ى ١*0 هع هيح نب رو ّ :

 ظ هيأ اذاذا فال لاثمو ةراوتسالا ةصد (لعلاكةيبتلا ينعم ةضاخءاضملاقح قلصت همحق
 ٠س اد ببسلا نين ةراعتسالاى١ اماضقال ةنايداقرصب |طسرج اللا ىف الخ ىو ز ل” لس املاك : 2

 _ ةطساوب بجو هقريك مرعلا نال تجول قالطلا هيىون كتر ةيشرلا دي أوز لع ملاك اهدا ا علا ذل ربص + اوم
 ] 0 ,عصبلا اهل 7 0 2 مل نزلا كليررح

 لامية عملا كال ل دزَموهيى للا قالطلا عراه نانا ةغتملا كلم لاوزل ًضماببس ناك
 حج اب بدسملا ةؤازاو ببسلا لو قلرطب و مزن هلع ميلا ايضقمدت ولك

 06 4 و وم ه تكف ويه / ويه ب 1 « ٠

 .ةلعج ا لوفناندل قالطل ير مكيعجيهيرعقاولاقالطلا نوكين,ب جد قالطا نعاني لججو
 3 جر الو ام بمر لوعيانا

 ةعا كلم ىحرلاذ [ناابل هالذ و ةعبطا كلل لب زطا ع ةلطلا نعا 0 ع 2 3 _ّ 4 هرمي # 6 4 وم هع 4 هيه
 1 0 اعداك ازيا ىحرل ا 2 | ليز | نعلب رطلا نعاراجم
 | ليم اب لاما يفزاوب حضمدلناج نيج حل دفا رق مي يون تاتيف مل ل ةدلد ءلته عرشلاا ماو عرضلا هب تنيك اناحنصعلا نذل عضبئس لاه ىوتو كتلطهتمكل لاول ١ هه 5 رت هه د ص 55

 هه وه وحج 2 وج ْ يو جاه ى و و نا يحواأ» سحل م 7 8

 مقيم ةيملا نال عيتلا وشال معلا و ةيملل| لضغلب حاكللا نحن ل وفن اذه ىلع لصحلا هب تشين از وحي
 ”تاقلاقف تلىضت تلمداتدلابلدقل ني ربإز يفوق »سوح م ببلا ةراعتساناىا ...٠ بيلا . لاق للم ١

 اها ده همل / ا هى» تع 0 و 0-0-5 0/1 0 7 <, هه

 (كرؤبتل اضحناينس ةبهلا تكف ءامالا قوعتملا كلم تجوةبقرلا كلمو ةبقرلا كلم جون
 34 . رد انك ع | وح ١ ندعو بويول ا را

 دعبل لقعت[ىح سمن كك سلاو كلما اخفل كانك حامتلا نعاعتسي تاز هتعمل كلم
 هو 1 4 هتك ع بلا د سم فر مضض جل 7

 ناك لايك ةينلا ىلا هيف جان كنا بلا نم عونلاددعتم للان وكيعضوم لكفرمت اكنلا ظفلب ةبحلا
 | ةيفرعتتم الهم هدكإ نطيمرمار الا ىف لوقلا لوبقمانيما ناكناوهو مهاظلا ف الخ عدن لو هيلع تيفخت هيفا ةراعتسالا ىوعدف قدصي لكل وفعل
 بجو هتفيقجر يرغلانا عي لا ةقيفج رس رخل نال كل وق هل م لوبقمريغرمهتملا لوقو ةقيرتسلا ىلعاضذللاءاقيا دقت ىلع وهورطتب ام ثحبلا نال
 لا كيلاىه لعل نذل هل ةلعميلا ايضفم هنوكل هعبملا كلم لا هزلاضح ايسر سرتتلا نك عضيل كال لا د: بجور ةئقرلا لا وز ةطساوبو ةيقرلا كلم لادز
 ٠١ ندعملا قف ان كايهون د ةعاضرلا نم تخالاو سلا رب مكة عاملا كنملاهن تودب نجوي قربرختلاو مكحلا نع كورت ال ةلعلا نالو ةطساورمكلاهرهبو هند,
 ةقيقح لمتجوههز اجلا اذهل نيتمربغ هيلا فاضملا ليلا نول ةيزلا ىلا جاتجيا منا هب يسملاةدارإو بيسلارك قط ىلع لا قالطل!نعاغتسي ناز امج هل وق هل
 كر ربعلا ىلا هسفاضا الانبا انه ةراعتسا انك حاحكتلا ىلع هلا لما عرحلا ىلا يت فاضا نافذ جاكتلل تايررتل طضاخلا ةراعتسا فالانيزا لا نيبيتا ةيئلاىلا ةمدزلا فصو
 كنقلط بامان (كتررح هل وق ىا) ظفللا نوكيف قالطللةراعتس ( كن: ررج هل وق ىا) هناصهوت وه داري هلال صاح. 2 لاقياكم هل وق 010 ةبرح ىلعالا
 قالطلاوه سيل تيسملا ناباوجلا ل وصحن هس فن ليزا عم ةعج لا مي نارهزليِف نث ايلا نود ىعجرلا حقي هبورعرصلاق الظل اوهو هنعبونملاوكحم) بانلاو
 هنا كارما ل هيف كنايلاق الطلاوهأم هم الصم نا يخي ال عملا كله ليزملا نعم نعاظراعتسانوكيف ةعنملا كلم لادن لب (ىجلاهي عقب ىتحر جيو ملا
 امانكف لساف كابتشالا ًاشنف هل ةعيجرلا رصوندل الاوجوزلل ةةختملا كلم ليزياكندل يعجل اكةحتتللا كلل ليزا وه هن ال يايلإراعتتسم (تتنيرخ هلو ىو)
 صسوذاشلالاقودسعوبادروثوب او كلامو اص نين سحل او ىرؤتلاو ل هاج لاقدي هانبهنمانه -غا كايلخلاو كل وك نكرر لوصفلا فانك هيلع ىنيموه
 نيب جاهدزا اكرم ضلاوه حاكنلاو قيفلنل اوهرجي هزل ن|ايتم كوج ورمل ىسهزلاوءاطعو بيسملا نيد يعس و ليحا لوقوهو جي هزتلاوح تلا ظفلي هلا زوجياك

 صم هلاواماهتم وجو اضياانلو هب للاّنل هفاني ملول و كتل لس فرخالا نياجوزلا دحاتلمول أذل و دارب الذ تايلعلل فانمحاكئلا ن اا نمو كولحلاو كلاما
 تاعتسي هن هل سكعياك زاجل قيرظ ةيبمسلاو حاكنلاب تبي ةعبما كلم و ةبقرلا كلم ةطساوب امان ىف ةعتملا كلل ببسامولانماو ةبجلاو ايلّئلانا
 وره ذ ةجاىلل عرش نا حاكتلاو عوضومل لقوا ةجاعملا "ل علوهامت !داضلا و ةيلحل دنع ىطولاب هكولمهد كلاما نايس هال عطله بيسلل يبسملاسا
 ضعبلاو لكلا ةيكولمف يف ها امتلل قونتحل! نم اه ريغ ور مسفلاولرزعلا عنمو ىنكسلاو ةقفنلاةربملا بوجو نم بج اوطلا ىفاتّملا وا جبرا ىف ةمرحلال ص لاذا
 هثاوامحراخظ فل واةنيرقلادر نعنلاب دار ىلع ..> وهضملا عالطا ان نتع بجي و سناب تءاثزبهع هن ا ةلعاذذللا نيبحت ىف في ضنا كو سكاشملا وا طظفف

 هلوكوك ١ لوصفلا ف للعب جو طقس قفان دنعاتفللا ومثعمب نّواعلاملع بجي "نايك ع ةلطالا بجي الكا اًقلطم بحي 'كداربملا سكك دنع ةرنلا بجياك
 نايف ةغملا كلم بيس عببلاو يللا ظفل كل نكو كل وق هك ا» غلا اضم ا يبس ةبهلا تناك هر جال اذكه ةبحلا بجوم تاكاذاخ 2! ةبملاتناكف
 و علخل اوراهظلاو ءالبالاو قالطلا ةيلح تشيب ناذ نيملا كلميف تباثلا ةعتما تلمريغ حاكتلا ف ةعتمملا كلم تلق نأف حاكتلا نعراعتس.نإ
 تلي الوهو ىطولا و عانس هلا ثالم نع يرابع ةهتاملا كلما تلق ةيتملا كلم نم عونلا اهلا بس كيلتلا ظافلا نكي ملف قالطلا لقي الكل 3 و ناعللا
 | لك رمت هلوق هش ٠ اعبتتشي نيملا كلم فو اصق تدني حاكنلا ب ابىف هن اذان كلا جارهربعتل هاكحهلازباقتد نمل !كالمو حاكتلا كلم ىف
 انيعسز اجلا نوكل ةينلا ىلاهيف ةجاحاو حاكنلاسقعني ك تكلم تلاق كفن ىندكلم ةيبنجدلا وعلا لاقاذااكز ايلا نم عورلانبعتم لم توك عضوم
 | ,ةبقرلا لموهد ةقيفقعلا تان نعت هن الةينلادو دب كيلّملاو ةبهلا ظفلب حاكتلا دق عنب كن !لصا حبلا هان ره لاتح اكك نيلمتدملا لحل يسعنا ةينلاناف
 له كيبل لاق اذا ليق نأذ ةينالب تبثي لبز اهل ةينىاةينلاىلا هبذ جاري كل وق 007 ءاخلالا نعل. نح عت ثالم نعان اجيراصفةرحلا ف
 1 رابلظاورعبركتلا نعم لبق ى دلو له ميلوق ىف ةقفشلارابظا هرعيركتلا تعم دار |اوفراعت سانلا تال ةبنلاىلا جاع وقنعلا نبع الما ىقبني ىبإ
 |ذا ايكةينالب تبغي لبد ةينلا ىلا هيف جامي كل وق ه0 مرويركلاهةقفشلل زد دل ىنع نيبنعلا ةعماج ىهذا اذان ةبرحلا دار ىف انبثك ةّقفشلا
 ] ًاهلطلاوهد نامل سىيعس الث يح ةحوكنملا رحل ىلا قتهلا ظافلاتانض| اذا ام فالذب راو اوه دين اجا نييعت ةرينججلاةرحلا ىلا تايلتلا ظافلا تاضا
 - ىثاشلال وص ىتاوعا نسحا ٠١ نلعملا ف انك ةيزلا ىلا جارسف ةمرخلا نع ّقتدلا وهو ةقرفلا دارا لامتحدل



 - زعل ثيح. مسد تانكلا و كوالا لصالا

 |عم يملا ظفلب خمتلاة وص فنادطاىل نزاصي تيك مريع لا ةيضاام دن ةقييقحلا ناكما
 سس ا 9 1 امسدتملاو قيل تيري كو االسم

 انه راصو تيبرعت برحا الب ثقجلو تلا ابد 1 07 لايف ةريلاو عيبا
 0 تاموةول لاك - 0 وابو اكن اال ١ يبا عيل ةةلايزنال ا 2 4 2 4

 جي هلوقنإ دلاجمبا لاك 0-1 عوصلاهَي ةيانكا و يرملاف ةناوحاوءاعسلانتمريظن
 تو فل همست اعمر م اان

 هنا ينمو ءاللتوا اكوندارابخا نم ناك قرط قابالنعم توبتابجول ادإحو 1 تيرششا
 5 قا 22000 رص |! تينا عفت حرصلا اك |رسارشلصا

 يدا عقيىلاطأي ها كتتلطما قلت 0 0 5م لعد نعاوؤتسي اعتنق طك كنفلطوقلاط قنة د لاق ة اند بلا نعىدختس

 هلت الةرابطلا نيفيا 0 رح ةارحاتلا لعل 3 مل لاةولانك وتب علو قالطلا
 لس الى امام تب ودان كزصلا كا "املا اخ .يرازيال لاب اري تسعنلا لاثم

 و يروا هن ارهرحأ نالوق هيف عفا ومالا لوس 2 0-5 9 ِس
 , ا هرب اايرتلاى ا, - زن نملوفلاىا 2 باتل 7

 0 امطير ةارب سي هيلا
4 

 ." ةدنعالا دك 6
5 

 امجد ءوضولاب وضعلاو نشل انلتات د أ بالا ويب عف قوام مدل ةماماذل ا
 م ير 4 0 4 )ل

 ا هةر صيدا| بلادانعواتسام تيكا و تابطلا# ةيلبالا جواك كذانجلا 0
 *ةنيرقلا ىا ع ريت“ افنان تا م هدنع جرن

 كحل ثار ئه ورا نبه ةقرقحلاو هوب ةنقيقتملا ناكما طنا ىلا ةئفل نإ لال هان اجي > تلاد 0 نادم الا لصاخ لاك هلونهل

 ىست ”تكلمو تفؤروا لئىسن ترهح ةقييق عشاواةيجلابة ل ليه يلا نان عولاب قرحأ توك لام اوهاهتاد ننعلا لكنو لاك نسلركا تل نكمل( ةيهلاو خببلاب

 تقح 9تالتراكاب نكت عسلاوا |ةسرلاب رجلا ثيل نأ باوجلاو ةقيتنل ناكماوهذ اوت ءافت ال(ح متلاوهو) ىلا وانعم دار مة ةنكمربغ رن عتم كلم
 سالب ف تاكمال انه نالزاجلا ىلا ةقيقحلا نعريضم او مون ةلزلاف ناكمالا نامل لتلك اذ ةلرج فن كم كلذ كلو هلك حرأتلا قاتكالا بوح اد الب
 ءامتسلا نم ةلاعكسم يف امكميلَع بترتف ثلخل هيف دوضقللا كاكا ذاو هوه ومرم ىلع ٍبتزني )لت للاب ةءوصتملاوكحلا نا لبق وكع اوه هيلع بتترتي اك وهوم
 نندبملا تيزهب ا رافكلا بحت اقامهَذ اكدوا الط بليل وامل نشل كلنا ذاهب احلا سمرنظن انهراصو هلوق هلع ٠ نتا قل ةروكنملا
 هتاف نمورغلا نيملا ف امكتلخلا توبتل لصالاز ةجصتط انتشال ةناذكلا تكن قش ن اكو داع ليتاسم وه وربلا نعاتلخخلا باك ةراذكلا تناك ل
 ههلوق وف نلط» لوصفلا 4 انكي كرافكلا ىلا ىداعلاو ىلا !لفتتا ءايلو الل ةماركت تنادكيطا نما مزعل تاكاذ نكارتلار ون لكل كرافكلل يبس لقعتن اك

 اهجف كلذهلف هليقحت ىلا هبجوم نعم الكلافرصي كا >ازاولام/ ةيزل[ ىلا ةجاحجارمكحلا ناجي ا ةءانعتورماقمركتافهلفذل يعنالالا ىفختتس من هيكح نم
 ءاضه»ل ةنايد3دص هرب ردفلا ىف ةجيوملا ظافلالا نم ليعلا نمكب رخل |ىونؤ | قتلظنلا 3 ةجب مصلا ظافلالا تمديقلا عقر ىوناذاخ ناعتهللاديبوهنيب
 قيلعلا فانك لسصقريغب ق الطلازغقي قلاط كنا هناسل لع ىرغ هلا لولا لوقي نا لصقفول ىتح ةايج: ع و لصضفرتعب تدق ةنلانعهل وق وشهر ندعملا فانك
 ومتلا نوكنا هجبرصي صنلا ل يقي ةراقطلا تاثثاو ةساجغلاةلاندل عوضوم .قيكووطتل لات زوف ل نان او نزلا اعقل ذل رعوم هلوق هل ياهلا
 لوصءارمّتلا م ةينلا ظازتخا لبق بهذملا ف الخوهو ءوضولاىلعاسإيق ميما ةينلااورت نالوا ىغبني ناك اه. ىلعف تلد ناذ ىالطالا ىلعاربطم
 لحاوضرفب علتزرت ةرورضلا و ةرورضلا هتروج هلع وذم ى ٠١ ةبرووط هلووح مهمل يارانطلا ل وصح يلا لا جات الل صحا ملعب هرممإتلا
 هنهلو ةيالا اوممانف ءاماو دهتئملف قات هلوققةلطاانل و لرفلل عت لذاونلاو نتسلاواصياتقؤلا لبق زور ماكو ىرخا كر وو ةرووؤفرخاةلاضرشللو
 ءامولا لهترملام نيتسو عى اولد وللا عوض و تبطلا لمهضلا جلس و هيلع هنداىلص هل ]وقلة ام لع واد وجو لصفلا امكح تلقا مكخ ءاطانعلخ
 ١س فيلبشلا فقل ملسماروهطى كمرتلاو دذاد كةلّةياقر ف ردى نعرتكلاو ىنمرتلا هه هنتسلا باوماو هحك# ىف نابح نب اكاد ثييب لهما

 رعمتاللا ناكولك راش سي خب سبل ء الإ هتيقر نا عم ءامائأ :اراذ قاتلا تل ئلارحكح دون ازبل ههل ةقارا' تدلويللرتاس ومن ةلوخهخ
 لعجو كرو ضلل ث لولا عمات ةلصلا تجينا نكت ابل وألا تنحل نارلعق هوفر .ازلا نال ءامل[ةثيورب داعاط باتا تلهلل اها و ةملطم اكرابط

 امنا ”يبقوه وري ملا صنلافالخ هةالخ ن كة رعوبطن) قلافت هل وق وهو ضنلا رطب ةّقل طم اهطدنأ لوقن نحو ثلا ارئاس هلاوعتسا عياشلا
 ؟نعلوتميتلا عضتري لامعتسا ىلعاقر لقلا لن ءاقبو ماندي اممتلارابتعا دوج و ظوش ءاللا لاوعتسا ىلع ر نقلا "لعن الءاملا هتن وري قباسلا لحل اداع
 زئاج وسلا عوكرل كنيضرفلا قلطم ءادا نال ةبان نبق نيتضورفملا ندتولصلا ىا- نيضرقلاءادا و هل وق 0ك قباسلا دحا دوعيذ طمشلا

 هل وق وف هلل ان ضرفي سلمت ال رو رضلا لعل كاك لنع ه لوجان لندن اههتوق فاخا ذاءارتباوا ءانن هت ولصلاكا- هذاوجهل وق ا وه 0] ”" اضبازك لذع
 قلعت ناو زازا تنكَج اناذااع وقرم سانع نبا عرات الا اعمق ىوايطلاو هقنصمق هس لا نباذ هلم قى قلع نبا ءاورام هل-الا 'نيعلل

 5 لش و ظفر اهحرخا الع كصوممثف ءوضوريغلعوهو ةراتجب ادن حنبانعق تف وقوم باوصلا ىلع نبا لاو لص هرممتق ءوضوربغ

 حعبرصلل قب تسيل يسال حي وعي جب تبعا تاف انعم توب تجوب هلوق تدع ا: عقرلمكحولا ةعقرت شةلل هعابلا
 - ىث ناشملا ل ةصضا وع ىشاوحلا نسحا م ناب
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 5. درتلا يل ةزب ليلدنم هل لبذل الة ل النو كيشلادوجو لدعاص مكحلا تون نانكلامكحو 4 ها 55 -.  وجسم - ّي نير 7 و
 ترانا تبتا لارا ةص | نيرا هير ق الطلة ارك ]ذك ساتر تكلا كا 1 ٠١ باحر اتعسمال
 3 7 93 ارا اطنساب تشاك اسوار اراستتسا كا "هج م 1 0 ىنعل قالطل :ارميرفلاو وندبل لاظفل يش ىتعملا ان ىوحولا صحب كب مح. 5 م هيقب .٠ 8 < هب ١ أي . 7 دلآ 8 و | #1 اليل 1 5. اال 2 0 .٠ هي 2

 ٍ كه 1 -- كي ةلاعطقط 000 7 0 3 تليع 0 نعم دوجولو ةعجرلاةيالد نع فتايبكلا مك هنن تسيء قالطلا للعيد ةكهالاراعتنسا و دعم نيو 9 بي 3 د ني رعت دج ب .ن# ب 9 مام

 اميل ملا هيلع انيك قوبل وانزل باب قه ضفن عرق هل ىتح ثابوقحاإا كك هاقيكةيانكل ىف دارتلا
 الت لضرخالالاقفانزل,ةِلُحَب نزول اناشالابسرختتلا ىلعز حل "اةياكوتعملا لهو جوملا فقل 2 #00 ِ 2 ع ا هش تورس قانزلابرقملاىا اربئرصتل علا ارب تالق تعماب 2-7 "١ ثا لللا 9 |زس -للاىا

 امتدذقلاعوببوثناثلاكا رن ىنقول ىنعلاازرلولكاب مكير. فم را ١ نالف لا تقسو امي تينزل
 د صتلا»هاظلا هىوعت تالباقتملاف » ربيعة هل قيلصنلا لاكاج] هيلع ليلا بدك ع 5 تف 0 3 ع . ف هه . عج هت
 ام تالباقم اى السراة ئلاو هرطلاماقاىفاحبا :9٠.٠ تلاتلاو: رتب قيبصتاك رمل 5

 داارباخ لكل تسد سهل للا فد كتم او لما ولكل او ىلا نمااهلب قيام عمرمك لاو شمل
 ١ .راددعل ' 1 ا ا ا ا ا يع

 هلل 5 5 ُئ 95 : : د غم أس يأ نسأو لاحت لوقف ملا هليل د قيم لعند تاني سل يفتر عمات
 دبل تاو سمانا .٠ "ل رض ٍ < سيف ل 28 :ت

 ثيحاو هديتي ونسلا نمر اذكل |واعّدلاا ةراوبرلاوعببلا نيب قرنا نايبل تقي كيالي .٠ 2 عر وو و انب 2 نص بيب ىلا > يد هر لا تا ١ نبا عنب م <
 از” اولرلا و عسب اى 1 ١١ للوعقم مما

 ةقرضتلا قاّصن كاذ راف عامبلا نيضنباوبرلا ةموحوعسلا لك ملَع لقوا ونرلا لثم عسا اا اول بهايمحا هه مو 0 0 .٠ 8 ٠ يل ء.رح7 ٠ اى
 ٠ اولا علا ني ره ٠ يلا ري الل "را يزل ا . 1 ةفيص سطور تس+ ١ .٠ 12” لضعلاةداذا 3 اطسراغللاىا
 ثري و ىدمواسللا نسل باطام | كتاف قامت هلوق كل نك اوبرلا ةم نحو عيبلال حىلهاط ع ا لى يل ممل ا ذب ءا ٠ نإ | نوه مث -ج 3 :2 خا و
 يللا تايانككلاحلا ةلالجمملعو ا نكسب تدراوا تبون لاق ناب هين اعمل حا همالكنم ىون لكلا دا عماسلاوملع ناي لاححلا ةل الدب وا-ةينلا »جه دنع هل وق هل
 تنيثي الذنمقالطلا ظظفلب ىتغمونرمل ناورماكتلا ناد ركرملا تال قالطلاهب ىون االتلكتملا لاق ناو لاجل ةل هدب قالطلا اهبرعقي هناف قالطلا سك ملاح
 هليقولس» اك >ارالاب ةرداصا لكى هو ةيرابتخلاروم لا نماخؤلنلكناثل 5دوحوم ةينلا لب ةينلا كا جاجا ف ءانعم "| ةموعن اق ظهل ناذ قالطلا عفيو كانعم
 لتحت ابمح ىف ةنونيبلا نالز اتتسالاو ددرتلا بف لصح مارح وا نكابتن !لزفا ذا ةن ةلاههشن ف داوملا سها ابن اعمق هلطلا باب ف ةييكتناكاهنا  ةيانك
 نوككن او لا>رلا نم هريغ ىلع دا جوزلا ىلع امارخ نوككيا لمتكت تمول اذكى حولا عرسحلاو قولا: اهلان|نعوا تاريخ نعو ةيبصعملا نعوا حاكتلا ةلصو نع نوكتانا
 انلو مارحدا نناب تنا الذنم هلوق نم كدارمرتسا| هوجو نماهنش لامتحهلا تدث اذاف نةرملاو ع ةرخلا نعوا نين لل اولا نعوا تاريخلا نعوا ىصاعملا نع ةعونمت
 قالظلا نع تايانكظضانل الا نه تناكمل لاقي ناوهو رن «لاكشنا ناوجتكلا #ةراشا_قالطلا لع لععي من "هل وق كلخ ٠ قذلطلا باب ف ىاانرره ةيانكى هس
 لكش اف نئايلاصكل نعاس هت اولا رعت عملزا ىنعب ةوعشم نب هثدادبع و محبه كموهو فاشل ل اداكىعجرلا قالطلا عوق و ىف قالطلا ليعةلماعتناكل
 طظاقل الاوثانكانه وجو الا زتححز تار نكومتينارم او امن ابجي وجب ليغنف ةمزحلاو ةنوندبإلا نم قّئاقحاذافلالا هكا باوجإٍرمنُو ق لطلا نع تايانكاهناوهو ىمالا
 اهنال تنقل كح وايولاَن يك تاب وقحلا كَلاوقف كن لعملا ف لكقالطلا وص نعابب ىنكي اهزناالكتايانكلا ىف ةرانتساك اه >ارصرتننس اذ ةقوتشنما
 ماب خالل عوضوم ملكنا نال عر صلا ظذللا هل وق هكر: سوكنطاراتتسالا ةبجوم توب ىف روصقو ةهيش تايانكلا فد ثيلحلاب تاءهشلاب قررت
 د دولحلا ىهد تابميشلان ا دبا تءافملا نه درمظخ ةينلاىلعاهو وصقملال وصح تح وراىعملا انهى ةصاق ةيانكلا و دصقملا لله ىف *انلاوش خ :رصلاو
 فذاَقلا قيدصتتال هيلع ولا بجي مل وفق ها +انزلا دختيلغت جب الا مارخاعارج ةنالخ تعم ىفاب هسضن ىلع را |ذاامكةيانكلاب تينت 'كامجإف تاراغكلا
 دو اهيرضصت نكيرعلد ريغ ىف تقدصو| نالا تب نكوملف لنه لبق تقدم ثنا ليتصف نول ببجيرملف ةفاّتؤغ اه وجو لهتحا م قبل صنلا نكل ةيبنكف نق
 لخاو لحم ف نيرمالا عارتحي ”لعوه هدخاو ٌىثن لؤصالا لها ندع تالبامتملاو تاداضتتمل ناىلا راش تاءاضتملا ا تالباقس ىف هل | وة حرم فزنقلا
 ٠١ لوقعملا ف ةروكذملا .دوبقلا قاب عم نييدوجولا ننزمالا عامتجا "لع نع اقر ارعرعه دنع لباقتلا ناذ لوقعملا لها تالذب ةدحاو ةمّق نم لحاو نامنىفو
 وسفللؤ وهوا ليداتلا ها نضيضخلا لزتحا ءاونم ةاربلل ادونسُم كن وك صنلا ىفريتعملا ناامكالدا هلا ة وسم ناكواوسمنرعاوس درى ا-عامساس ضني هلوق هع
 و هوبفملابسجب ةزيا تم ةوجولا بسحب ةل خاتم *امالا توك لاف ىلعف كلذ نم ى لامتحا ”لعرعكدل ىف هالو ضمسنل | لزتخا ءاوس لي هانلا خصصنا لامتحل ؟ادع
 ايذارهاظ لعجيى نلآ ىتعرللا ةوسم هتوكاثرع نهاظلا ىف طزتش) هتاوةنياتبم هانا اهنارعةدبروهشملا ف ينرخاملا ىارىلعاماو نيام لمس ا ىذ كعانه رخل ارابتعا
 هلوق 0ك 1 لوصالا رم ىف انكاضيإ هم لع كح ا ىفةزمشلا لامثح] د وجو عم الامتحل (لعوسفللا فو صيصخعلا و ليوانلا لاهتحا حم قومسلا صنلا ىفو
 لضا لا نفتلا قبوهظلا د دز ةئبرقل اب زووظلا صا ىف صننلا ورهاظلا كارت. ىوظلا دادزيه مذلكلا كلمت ةنيرظي كي قوسلاو هبجوم لحال ىا .هلجفل
 يتحلل ىف اوبرلاو عبلا تاتو وبي هاوبولا لج نودمتقي رافكلا نال تاقكلا ءاعّداام كل وق هل حا سهاظلا ىلع حولا دادزي قوملابو هسفن فرهاظصنلا نا
 نيك لحام ى ا مكتب اطام هل وق كأ ٠ اودولا وح و عببلا هنا لحاو كلذ نوك فيكل اق هرعييلعىلا عت هندادرفاويرلا لذه حيبلاامت اولاد عيبلاب اوه يش ىتح
 ةياىقاللاكن حا لحيرمل كل ذرعمو لاجرلا نم نهبيطتسي ءاستلا مار: [ناب ليقام حق دتاريضتلا لمي ورعبرختل | ةياىف قال اكان حام نهتم تالءاسنلا
 ١ مهني ىلا هلوقكيرخفلاعضوم اهتم خاو لكرتمت امو نم نازملعملِيقام هجتد ىتح عطل نودلحل وهو ىعوأللا ةبدطلا ةنسطلا نم دار ناد عبرا
 نيم لاملا نهاومتق لوقتامكةعيراةجبراو ةثلث ةفلذو نع نينشا اذا ىنتم هل وق كلل ةيالا نيلجرىعىثمب نمرعارنم و هنطب ىلع ىت نم
 خلارتش بج ور هنا كلل انل ىغمالكةعبرا و ةشلثو نيد ادكعزمجوكتسل غم از صخ 2ع ايفل باطخلا نال ص ختؤعم هل نكرمل درذا ول ةشلث ةفلثو نييهرد
 نعءوتككىلاو هس لاةاكتونكوا تينكمهلوق نمذوخام -ةيانكا هلق هع ١٠١ نيدلا ف عونموهو ةعبرالاو ةثلثلاو نيشالا حان قرعيبما |
  ىتاشلالوصا دعت | يىلا|نسحا| ٠ :. خراصاف اهب انابجا برعاو :ب اهريخبر ودق
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 قروب ز ميت هلع طع مب لت كل . ع َ و حج م كح ”ام

 ةللطجلا حى اهاظ كلذر اصح سفن: ناجي اوقالط مع ةولعلا اس لكلا قدس ءابر
 تت نر هاط اجب هس 7 - داو قالطإل 5 لقو لعل نايا ْ 0 0 3

 هوكي تلا [7 و2 ل رو
 2 يك 7 5 را“ 2 - - رع ا ع 9 نت 5 و 1 رطع

 ةضية نهاوضرفن هاه دقو مارمتعلط اركي عاجلا هت وق كر لك ونعل نابض
١ 1 

 0 ةسولصتلاكا - 7< 2 منبتوقماجت نو نكيرعتلعل ...٠+ نيددع د يركل ثم ١ 1
 رتااركد نانبحاكتلا نال ةراتاوقالظاب جوزلا اينتس) ىف ماظل اهتم نكح فعن 1 عم و * م نه ا 2 8 ٠ هْغ

 يالا اةري هك و ااا
 سرع ا ا بييمصلا * بج 0 ' ,| به 506-76 7

 بمرصلا قمل قاتلا ف منديل تود مرخوخر اذ كايا. هيلع ةلوق ثا ذكي

 دا | لاما عم نيئصاخول ناكني عامك ل علا بدجو وتلا د هلل ههلكلملاتوبثف مماظو
 2 ١ - ع 4 : 1, 52 هع منرلكا

 داقتعم وم نوكيهيلعّىتع جه يرق ىرتشناذاانلة لله ىلعو ةقيقحلا ممر ىلا ةلزنمب كلذ هريغلا
 . >م ود>م نال 7 5 ارنا و 7 7 االيقلا ةدارا لام! ىف صنلا ورعتا طل م”تلالاوريشلاما 7 يمر ص ب اي لاو الخلا جدارا لايقاف مشلاو تالت نيشاحاو لككا

 221100006 :ةيلط املا قول نه وةلباقما نع اهني كافل اربظي ناو هل ولولا نوكب
 م ةامالا هك ناين توا يا «م”صنلاو ماظتلاىا جلب "بلعب عفلابنتعلا لادا ”دجا رج رول

 وق كانك ضنلاب ل ملا جوتي 2نوسسبلا قيهاظ قالطلا ث صن انه نالايعحر قالطلا عفن 00 (.٠ نب اني ٠ ورا د را ىهباع ام ج1 >2 مو سس وهف مه رن ٠١1 25 نا“ جاو
 دز نا لوغلا) يب يقلل 3 سرنا“ الل ناسيا قالطلا عوقد ىلاكا امىنف تننإاباوقاكا

 3 مب يمال« " ٠ ةيح اك و 3907 0 .٠ - - 5 ريل م/م

 وساكراجل قمه طة وافشلا بدبس ناب ىف صن اهقابلا اهيل اونا نماويوةئْيَرع لهدل هالسل هيلع
 سرج اذ ١" ١ ةقرصلالباكا 4 ”٠ ةنيللا برقي عشاوم تزرع خش 3

 ذارتجإلا بوجو ىفضن هنوريقلامالع هع اف لوبلا نماهزنَتسا مالسلاهيلعهلوقو لبا
 . يل و ا كهل

 هلوقوالصا لوبلا بوش ليو سهاظلا ىلع صنلإ ارت لوبلا نع 2 و“ ظاسا روحك اع كي ارح ها:

 ةحابالارمالا تاجردىل دان دل عامسلادرتك, كلذ :رمهفي ناسالا لها نم تاكنمىالولمنلا نم ءزملا هببطتسيام حاكت ةجاياىا-ةزاجالاو ندلطالاماع ل قوص وق هل

 هلوق هل ام هلح قال حاكتلا بوجو ىف لهاظ آلا وكت ى تح بج والمد سيلذا خاكتلا لح ف ىهاظا نكتا اقفل ناذ_لصهاظ هلوه هل »ندعم فانك

 هل بوتي ىتخوا بوتين اهلا ى اع لع بوتمو ا ىلنرمدلا نم ثلإ سد ىلاخت هل وق قايكن جلا وضرفت ىتحوا ةضيرف نهلإوضرفت ناةلاىا خا نهلاوضرفنوا

 ى اك داريإ نم وصقملا هن ل هيف هل ةلقنساو كد ال بتتساو ج هزياريخت درهما ةيمن ل بقو طولا لبق قمل ظ ال اناوج ىف صنى ا نمرمكح قمن هل وق
 مفاد صنلاةراذسال نراقم سهاظلا انف جاكنلا هتتصع ىلع عيضنم قالظلاناذ ا ونرفترمل ىا| وضروفتوا هلوق نمرفملا ةيمدل نو لب >اكنل انا وج ف سها

 كرافتالاركاناو خا ةراثناو هلك كل ٠ سهاظ قدلطلا نموغلا لاه ةحاباو هو صنوهف نييزوصلاف ةعتملاناننإ قوسم هنا هاظلالبهنمذ
 هبل عقتع هلوق 0: هيلع هين ةراننالا قيرطيرمكحلا اله داف امل تلا ناذلا ةرانسالا ف اصنل او سه ظلاركك ىف ثلا نال دارطتتس هلا قنرطب
 ثكلمولانكو ةيمرحلا "لعل قتديالعلا نب اوارحعلاتننب تل موافامرحم هنوكوابيوق هن وكلى ا نيفصولا الكب قلعت قتدلاف ك|ش. بكى ا- هنمرعنصالب
 يشابه مرحه ضعي ننعذ نايه نام صنلاو سهل ظااومكح ىف اشيل نارملع غلا يهاظلامكح د كل وق كك نس ةيارقلا ثدعل قتعت ل تعابضرلا نم هتخإ

 لاق هب هكلذ ىفىلاعت هيا ةاراام ةقيقحي دامتعالا ب وجو احمل انظىاارهاظاخفللا هل عضو امبليعلا ب وجد سهاظلارصكح ناك ٍليزتاطاروضنملاوبإ

 باكل زميهاظلا اتت وبا ىضاقلاو صاصملاو حرك مهنم قلحلا ا شملاق ٠ ةلزتغملا صعب لوقو هذ انرايدةئاشم به نمانهد ثيل باضمإ
 نف صوضخلا لكحي ماع لك زاجل لمتحت ةقريزنح لكن ىلع ىنبم الخلا نه ةلزتعملا ةماعلا هذ اعط لعل هدلعلا بجوب يرتاوتلا ةنسلاو

 ام لوصفلا قلن كصاخلا تحف ةراظالا هيلع قيسام ىلع دطتالا م تدشي ليل دنع طن "دعو دعبل اتعيرول نمو مطتلا مب تشل امثحالا لاهربتعا

 تهميش زميل ادن وديتوب لاتسملا ا دبد هيغت راكوي ص تسلا هر هرج تتلو هلاخا ة اطل ةقيقحانااكىادداط |ةيزنم هلوقوح
 يكاد قاتعالا والك ةرابتخاب هقتعا ءاوس ثالاما ثالم ىلع قتعل توب وه ءدلولا يبس نا قاوفلتخانباصصاكارملعا هل هل وق ك3: بوب ججادنع
 فاضي هلو هكلمىلع قتتع بيرقلا ثرو نمليلددب مسجد اوهو هكلم ىلع قتحلاوه هببس ناىلعريغو قتعا نمل ءالولا *ةلسلاهيلع هلوق ليي ديلاتلا ىلع
 مني نا وهو ةضراعملا دنع ىا: ةلباقملا سعد وق كلش »لوصفلا ة انكقاتعالا علو لاتقيال ل ةقاتعلاع الو لاقي هنلا لولا
 لجالىا- انهلو هل وق هلأ ١٠ دوصتقمرباغ هندل سهاظلا فالع هلججر هةلكلا قوسب خصتقملا هن ال قوق ضنلا نال سهاظلا ىلع صنلا خي رتيفرفجلا تشي |مارهدحا
 تصنهلوق هلل |١لوضفلا ىف انك ايعجر قالطا عتب ىبشن تذبإ تلاقخ كضن ئغلط هتارمال لجرلا لاقولانل5ةلباقملا نتعابواهتيوملو عقاد توانللا تا

 حعب رص وه ضوفملا ههيلا ضوقام نايتالتنب اهل وق قوس نالو نضونتل كميكح قامو لاوسلا قباطي باوجلاو ىقلط هلوقلاباوجرعق ه هنال قدلطلا ف
 | اوضرمو ةنينملاصهمفاويرعلف ةنيدملااوتاةننرعن ماهو ناىورامتلقو تاقدصلال ب لاوباىا-اهيلاويانم كلوق قلل زل هبفاصنت ناكه قالطلا

 ه اولعفف اتابلاوأ ل اويانماويولو تاقادضلا لاوماىلا اجري نار سو هلأ و هيلع هندإ لص هل دال سره هرم اف رمت وحب تفنن اورعبن اولا ترفصاو

 صيمخ لعنه لمي ها كلب اخ وسماه لعجي د املاوبا تم اويرشا م السلاو ةولصلاهبلع هلوقوهو ىهاظلا لعل وق نأ 2” ندعملا ىف اذك اوك
 لات هتدادمج ةفينحملا بهذموهه كريغل لو ىو ل تلا الت اف: هالرعيمج ف ىافرظل ىلع بصن الص[ هل وق هلكت » ندعملا ف انك ة ينرعلهاىف هتحابا
 ىاوعبا“ تدع ا ىفانكاقلطم هتزابطو هيرش ةنحايا ىلاعت هلدا هجر لهغ ىلعو ىوارنلل هيث هنتحابانف هلداهمحر تسوي ىلا ىلع ةدج ثدب لهل و

  ىتناشلالوصا 122 ىثاوعلا نسحا ١١ صيصختلا لمتحي ماع لكدز اجل ا!لمتحي ةفبففح لك 5 اصيصتقلاو ليداتلا لايتحا

 م
 ءاعسلا هتققسام مالسلا هيلع

 من ضالا ل٠٠٠" شا ىف الا نإ ل نيم +



 صنلا لع فلات تسع . ظ مسمسس ١ بباتكلا© لوألا ل صالا

 بع جا رب وفم بو س6 1 هم - هل تح 7 هو جو 58

 ندالزطنملاىهن قل وُؤومةقدص تاويل ىف نسي مهلا هيلع هياوقو رلسعلا نابب وذ صن علا هيف
 لوو ل |مزفاير ماعلا عليا جرا سساكا .
 لبق نم ناس اذذللا نم هبدام رسام .يدوسلا مادا لولا تؤ اهوجو لوح ةقلصلا يم - وا كو نورا هيرو تسال كا نب ورام نكرر 1 رام ف هيمي رس

 "كنا 3 ْ ةرلا ا 2 يملا وت وولد 8

 و و هو ١ سمس رلع مال ٍ و ا 5 ١ صييصخعلاو ١١ ناسلاىا 1 ه0 ] كسا وتم لكيم أرسم ىلا تمل يندر انني صيصخغلاو لموت اتحاد عم ىتم تيد يرمككللا و ٍ ل ها | حا ع 4 دل ااه 0 1

 لامحا ىقيرفت رمل هلوقب صيصختلا باب كسلا اق صيقخلا لاما ناذل (ةمعلاف مداط ةككللا ظ
 انكي هش هنالك تحولا اذا تابعرشلا فو توك هلوقب ليها! تاب سا ؤيس ا قةقرعلا 6 هيما داو دسك 6 0 ف دب يس و يب وم هني << م
 هلا 0 فتور ا”ضعبلاماكا لن ب مقفل ل واناكا ماو تقل هده
 |٠ نبا 1وم»و . © جويوع و تاه برا 6 ع . 5 0107 2

 نسلو تم لهانلمف هيدا ها تفارس هلوقبف مناك ةعمما لامجان الح متلا(فسهاظ تجوزن هلوقك |
 "تجي تيمون توا مزال“ وتل جاو موتا ناو عراك

 مور صنت قلع ملوقف عاملا اله نم نمو لبعلا له نمش قلع نالفل لاقوأو جاكي 2 كل يدمر |( 0١ ٌِ ١ م 7 9 7
 ”٠ مزال تعنس وع ركنا 1 امةقيقح

 وسل 2 قهب دارها نيب عانملا لله نمت ىموال علا له نمنم هلو قإيريسفبلا لامحاثاذلا فلا و سءا رد تع ادب ها ا*«) 2 ء«ز 5 قة رام ناكنوبب لو نيش ١ هم كايا
 انه ىلع» نكد لب لقلب لاق هٌمولَيالَذ صنلا ىلعرستفملا حوايا كللب قل نم لاهاذاف كبل يع اج سن يح ع وو دقدؤ ٌضِنرارقدلا ىف ,مهاظ تنل كعٍناالنل لوقو عاتمل اورد ضيق رنعدلا اليا همزلياليتج صتلا ىلع نك د ٠ تالمد سا تاعك / ا[فدالاموزلدتبيتم ريشا كا

 اق ىزلاازب لعضو . حارس 2 ارش لو يبن لير بجومرب ممتيع دليلا هلل يب“
 ىدٍلكب هنئانإباسلا ية اثمالصا هذالخ وت يحىسفملا ىلع :.ةدا ناو همك |اماورياظن م دل لس تلي 0001 تكرر نب سي هنن خا عرايا و ا ..
 هفعضو يابو سل لاثف لوقبلا ىهاذ تاوازفخلا نعول عسل لع هتان لص ىنلا ىلا ب جهنأ 5 اعم نعى نمرتلا ىدرةقدص تاواوذخلا نسي هل وق هل
 كوزتمرجلاقو.كلرابملا نبا هكرتنو كريغو ةيع هفعض تصضاة ريغ نبا نسحب هيف و السرم واعوذرم ةئاط نب ىلسوم لو ىوريإاوءىش مصياللاوواك دمرتلا
 قطٍقريغ لوالي هانا قدرطب نوككرانحلا ا داراذ عوطتلاك ضيا ارههربيغ لتحت ضعلاو 2طلكولا لتحت ارك .ناؤاه وج لمتحت هل يق كلب لوصفلا فان كةقتإسلا نم
 هيقف ىضانالا لالذتشدلا هب دصقي هاكداع هبؤام لك 2ةفيزحوبا لامفرازتلاو عوتبزلا#خكز قال خارعهتارملعا - ىلا لعل وق هل + حوتبف ىعطق سنو
 اوال ضخ هتئارم رمح فاشل و ليغ فس وبا لاق هاربنكد ناكتل يل ل وتب اكىقتنب كو بديزلا هرمتلا وردعشلاو ةطنلاكةننس ىقبي| مه ناو اوس سذنعلا
 ينل ةيفضريغ# وكولاورضعلاو ةئاوكولا لمتحي ةقلطم هناذ ةفقدض تاو, ضال ىف سبل ه السلا هيلع هلوقو ءانتبلا طارت ىرحبل قسو | ةسمخ غب ام ةيقاب هير
 ةاورامو قانريغ ها ناكايقاي حاخ لكف علان وجو قصت هناقرثعلاهبفف ءامس هتقسام 0 هلسلا هيلع هلوقل هرشعلا نيغسف اب اصناهتمق تغلب اذا بجي
 لوصقلا ف ان هيلع جرتي طق صنلاو هل قر وقال عطّقربغ ل دةلاو اوركذامكلي والا قدرطب شنعلا نيراامتاو عوطتنلاك يهربغو 5 طكولاو شعلاب لمتحي
 هيدارطاو ثلرتشملا نمرسقملا ىر ضاؤلا رسل ءاوكك وهام باسل تاق انه لبعارملق ثارتشملا فمك قبسرق تلد ناد -سسفملااماو 4ل وق هلع »
 هةولنصلا تايركل هالاذةطاقلاويغو عطاقلا نايبلا همومغب لءادتيرلله و -ملكتملا لبق نم ناب كل وق حقر»ب را كنا زليؤل ف هتمرمعؤلا سما نبه
 ضيا علب اننا ل متي الهلوقبق اودرلا باونا ان نبي حلو ايت نلا نموعلسو هيلع هثدائاص ىبنلا جوخ هنعمتد» ىغير»علاّة اهل هاوبرلا اسك ىاتلاو ةوبكرلا
 قلاعت هل قا - ةكلل الجخ كلَ ه0 لولا العلا نيب هبق ذل خلا رعق هلام و عطاق ناس هنقحلبومل هنال سف سبل هناف ىفاثلا هنعرجرح:
 صوم اماعةكئلما نوكي ناب ةكئلملا ضعي دس ى[صيصخعلا لمت هكر هال هلع انين ىلع "حاصر ظعت ىف صن ةكعامم | ومس ىف هان نجف
 ١١ ةرربنش لب ف مراصق نوعمج ا هلوقب لسواتلا باب تسناف نيعمتجو| سةر غتماو ليس ناب لوانلا لمتد يبيلك هلوقب صيصخللا لاتحا عطقناو ضعبلا

 فاذا 8 ررملاب ةعتملا كلم ةنقيقحلا ف مثلنا ىلع تيقوتلاهب هاج نيبإتلا هب داري مكججوزلا الزاجل قيرطيمئا تجوزت هلوقىفىا.رمئا هلوقهك
 لمي هاع كو *اعلا اضافلا نم لك ةيلكل بن اذ هب صيصخلا لامتحا عطتقناف عمجلا مومع هب نك تيه لومأتلاو ةطاحإلا لك ةركنال رجلك ل وق هل :ندحملا
 فتّوكيالاو صيصختلا لاوتحا طنا ماعلا صسا دعب تايعتنسا اذا لك يلكت لق هسضن ىف نضل ا لاّةحاةوجو عم ىربيغ نم صيصختلا باب لسني فرك صيصخقلا
 م ندعملا ف انكذاهلاهنععتتما هضن دين ىف ءاج تلق اذاف د اجلال متي نزال ءاج كلوق ناامكمكلةيوقتو لومخلا سكات وهو اهنم دوصقملاوها/ماضكانم
 هجو نمره ةناب يحب كك ناكق نسانلا الكف يرجي كومضلا نإ فرعا. ةلتحيالةلاطسملاةنهو زعشلا لمت نمل ليان خا لاهاذا هل وق هش
 دوهضتلا# صح لوفي نإ ةعتملا ح6 ةروصئراقلا كاع( لاق فض نه هل وق هل.” دابجلا هلك قرمكحل او سسفملا نيب قرضا مشاكلي وا هجو تادد
 صخرة عوككلا بةيلس نبا هنع هدا ىذر, سارا نعيم قرعلسم ى درا صعبا لذ و لاطا نمار قو نامزلا تما لعركني دانك ه نكشه كاسفن تعننم
 تجببا اهنا ىوونلا لات دريستب ؟لغبهن الل حاو فلا ماعو ساظوا*اعو ىتوسلا اة اهخعىونرحت ةعتملا قس اطو ا اعوملسو هبلعهندإ ىبصءشال وس
 لل 3م «ايإةنلث لعب كلل ذلعب تمرحو ساطواةويوهو ةكمرتف موي تهيب ارمترب جوي تمرح ورب لبق لؤلح تناكت نيّترم تمرحو نادرم

 لاقيسكلاب هاكحجلا نم كلا هل وق هلل ١ هتقو لقو هلظبي تدقوتلا و حاكشلا طش يمال نال -حمكتب سيلو هلوق هلا ةمايقلاماويرملا
 7 ليِدنتلاو صلاه بلع درت نانمو ليواتلاو صيصختلا نعر عنك ناذ هتغتماىانآلذ تيكحا نم ليو لهن الاو ضامّنن الا نم نومام يارمكحم
 نئاقنلا نم اكلاض و هلاك ةفص هن هن تانبجاولا نم كا غت هيلع ناللادزلاو ليدبتلا لمتجيالم للاعت هتداعلع ناذ رميلعىش لكب هللا ن: هل وق كلع
 - ئاناشلالوص هع ىيثنا وتلا ىسحلا » لوصفلا ف لنكوص لاو ليدنتلا لمتحي اعمل ظلا نع ههزنت اذكو



 هباذسملاو لوح اونكنتملاو يقفل مح, ' مصل بانكلا © لالا لصالا

 نريووغ ادع 0 هه اراك ١+ موب !+يرر 1 ا ن انتو نانا اك نر من2 مك نيعلا فز مكاو رنشفمل اوكري ظن انه ىلع د تحلب هم وزل فمك جلل انها و ا دبدلا له نمت نم فل لَعَناللهنار نقلا ا نلق ام تايرطجلا ىف واسديتت سان مِل اك همدان ميلَع اذ مم ناسك نرهز ةلدنار ا فال فاعل هع 224 ساو يحس هن 62
 ركل لصون اسفل اَدَصَو لكشملانصنلا لضوىتخا هاظلا ضو بلباقداكرخا ةعيراةعيرالا لهل مي ]ينل بم رق تسأل ةلجا لب باسل يس حا راقت الا سد كلاس ١ ال سل ومك#ب صدخ حل حا اك"
 ور ميداساوابداضتا ير ناك ول را 0

 2كت2ِراشلاه قرادتلاو قات لوف هلإنمهغيصلا تبيح نم الضر اعب هب داما ينخام يدخلو كياثتنملا دب ل كم ع كه تر تديوع قع - 5 هع 2 0 4
 3 نفخ يرام ام”لاكشاالفايوفلءافخلا ٠ الا .

 الاد ةينآدلايلوتءلوق كينان هروطل قحفتخ ق راسل نحف مهامنا ميلينعَطف د

 و
 اهل

 يه سلا «راسااو للاخت لوف لسم انكا | كرف يرسل | خلا قراسلاو لاعن لوثاكا 4 سااكا ىو

 هيمعلا قحفايفخهب ةْكَشتياعذلوه له ناك ةبك لك يكن لح ولو عطول قحؤ ئفخ انزلاق حف رمهاظ ب ده ىنض ملا” و و . 07 فام | 9 نإ ع 0 6
 روكا "راف لكايرل لو |". طول مق لكل ع نوب ذ

 ََ ن* هلأ لا < . 32 5 ٠ نإ و 0 هرم م م هو لمص 7

 لعب ةح وع ءافخ دادز|موهق لكشملاا ماو ءافخلا هتعّل وزن ىح بالطلاب وجو هناممرلا

 نعرتميىح لماما ت باطلبالاذ إما لايك هلاثماو هلاين( ف لخ د هتقيقح ع ماسلا لعىفخام 3 نع ظ ب يدلجا ؟ /وو مع طع طعبرس رس ع 2 يح ْ
 ١٠ دار ربعي, ٠١١ ةدارثىا »ب لخو وقل ق

 2 يي د اساسا لكي الكا ا نيالا هرضننلاذيملا فلك ظموه ما تيب نال خل ىف ها هناذا را ككل كم مده اكريلك
 ليتل قوفرفناك نبل نضيبا عجل ف لبتوي لاه ىدن ادوات تبا فعم وف بلطي ىتح عارض اح كنب 8 8 رس هال طف هاهي واننا ينم 5 0 1 ١

 دوقعلا لاح: [ه وربقتلا و زمتملاو ةلاز ةللالبا قييرملذ تاقودل!نم تقوهف ةملعولارودلا نعربغي ناب هلي دبتهنليي مل ثييعب_ خلا هموزل قمكع هل وق هل
 بابسالا لمت فل ىلعهل يقن ال  هنعالدب هل وقف هلل لوصفلا ف |نككيكرلا د بيعلا رايخ نع ورمل ةرايزجلب عسل اك وزللا غناومنعةيراعلا ةمئاللا
 انهو غنمهلوقصيصتتدج واذ سمنت 5دعب عجور لهن ىعم ىلعاضيا كح نكفلا لعن الغل لاق اذا لبق نق ايكجراصدبعلا نم نم لاق اذاف ةفلّسخملا
 نيم هل وق فدذحب يك نوكي اللي هانلا لمتخا اذاذ ننعلا نم نم نوكي ناب لي هامل لمت وهو ضو عريب ةوزل مها ظ فلا ىلع تاللفل هلق لق كمت هت وكب علا
 انهن لعكس نوكي روك هيلع ليزطازبغ ليزملا فما ىلع ةوقداذز ا امرمكللاو سقم لهن لبق تمر سقت قلوقي نا لئا قلو ليداملا لمت اكن ان سجل انه
 نها ةلاجاع 2 رمبللا ةيل تان نعرفه از جمبو املطم لالا موزل كعهسنمل لرقطا م١ هادبعلا نمت نم ضوعربغب همزتلان اب طاهسالاو عوجرلا لكي
 هءاطقنافرمكملا ةلّزنِم وهب ةقيقحرم كسك نسل ةن الاقي نإ نكي دانا والشمآرجل لعج لن ةركحم او سسفملا نيبابربذ لصفلا دجوب الأمم تايبككلا نا باجي
 ناتضاأللاد ناس الكتيضقانتملا لباقتل هلا "اسم ةعيرا ىلع لباقملاو اهلب امناكرخا ةجيراةعيرالا»نيلوحت هل وق هلا »نلعملاف انكوصسنلالامتحانع
 لياقتعبارلاو نبالاو بالا لباهتكنيفئايضتاملا لباقت تلاثلاو ضايبلاو داوسلاكلحاو لح ىف امععارتجا عنمي ناب دوجو نارما ارهد نيدضلا لباهتىلاتلاو
 ضرع ضراعب دارماهتموعب فيكم كل كلرمس ىدخلا نجي ىنخلا كل وه 27 ةكوحملا /لع نوكسللا ل عج نم ىزر ىلع نوكسلاو ةنكرع لياقتك( دعلاو ةكلملا
 ]| ةدايدن ىلعابلا مة الرخامساب صتخي ناب ضر عا يف اص نكل ىوغللا اهعوضوم ىلارظنل ب دارما سها ظ مدلكلا ةءغيص نوكي ناب ةغيصلا,ستنل اكل بأ
 بغا خ مشقنب ىضخام كح هلاثماو هلاكشت اف لخد هن ال نيتبتزم كءافخ ن يلكشما هل وق هش » لضابنلا هر اطل ف فعتس امكابناصقن وا ههوببغم
 نم داوملاتداتنكت | نا امكحلكتمل لبق نم ناييبالا بالطلاو لماتلاب تشكتياكةجرد ىلا هئافخ غولن ليحل كل وق حل رب سانز نم هلاكشا طلخا ذ هنطو نع
 5 بلطلاب ةلصاوزظلا قوح ليتجياكت افلا ىلعا غلي هنال -هباشسملا هل وق كك: صيصتخلاو لسواتلا لمتحيناك ة رد ىلع رملكتاملا نم ناب سفملا
 دارطاو ةسها ظمغيص نإ ىغي -ةغيصلا تبهر م كل وق وكل م لاوزلاو ليل تلاعه ةتياك ترج ردك دار» ناايكملكتملا لبق نم نانيباكو لماسلاباك
 ةيفخا .نككرخ ارمساب صن يرحل قراس لكى لع عظفلا باجي ىف دار 2 سهاظاهناق ةقرسلا ةياكرخ لحم ىلا ةنبسنلاب ىفخ م هلكلا نكل هى وللا هعوضوم ىلا ظنملاب
 لتخاوهةقرسلاذإ)قزاسادساب ناقوعير كو نساينلا انتلل هر ظلا|يهدحجل مي تيح هب نافرعيرخا م "الط صاصتخا وهو ضراعب شابنلا را طلاق حف
 نمرعت كوكيذ هيرتغت ةرتف و ةلفع بوضب لاهل اذن مل لص اق ناظقي وه نم نخاي ى كلاراوطلا ىف ةقرسلا نعمات جايزل ثااذو (ةيفخز رح راحم لام
 هالك هتنكلانهاحب سل ى نزلا تيملانم نخايهندل ل تالاف ةقرشلا نعم ناصقنو ةببغوا مون ضرا عب ظفح عطتقننكلاخغتلا ما نع لخايىذلا قراسلا
 انبِجواف ةقوسلا قلع ةدايزلانراطلا ىفات نجف ئفخل ا وهكحي ونه امكانرلظنذ شابنلا هرارطلا ق حف افخلا عقواذلف قراسلا نم صنقن مل عف نوكيف كل ذل لها
 ليق لضقم تيب قريقلا اكول« تاقبشلاب كرت وللا نال ةظفلا وهو لجل! بجون ملغ ةهجشلاا:لجوق ناضقنلاشااينلا ىفو ةلال للاب لحل هلع
 كتبن نم مالسلا هيلع هل وتقل لاخ لكىلعنسابتلا عطقي يفاخنلاو تسوي وبا لاق دان ددع هلكالهو رك لوذلاو زرحلا دوجولرعطققي ليو انركذاط عطقيال
 بوجود هلوق ك4 م هيناوج هزانملا ق هت دجو نكةنيزنم ا لها ةغلب لابنلا وهو ىنفتخلا لعل اككتعىوراملةسايسلا ىلع لون وهانلك 5 انعظف
 ل ذدلا ف ردكسذ دشن جدار ارهظيف هناصضقنل و ا(مهاظلا لع هيد ىنغمل اة دايزلاما دف الا ضحي ىف ةءامخا نامل عيل هن المتحد ظفللا ىلاعم بلط ىا_بلطلا
 لجو لههلوق هل! ون كوصفلاق انكوءاضخةلّوإ بالظلاهيقىضكيهنإد ىفخلا الخ: هلاثشا نعزييتي عجل ماتا همت هل وق ول“ »قاتلا ندد ١
 رعسا قلطم تحت لخنيالذ ةيعبتلا نعم ىف ةرصاق نوكتذابمب غبط صياكزب ل !نالو فس ىلإ بهن م قم مهاظلاوهو) لج ردن [ةفينح لا نعف خلا
 دم ةلسلا هيلع لاقو هل ٌقذاومزب جلا رعم لكوب ف ةّمفاوملاىهو ةم داوم !نم قتشم هتاف نجورةناتف سوي كا نعةياهر وهون 2 لاق و ةينالب ثزددلا |

 اذك ةرختالاب قاعتم ثيددخمل او اين ىلا ىف انم الكف هت ضهتن/ثنيدعلاو غاطصالاو طالتخإجل اب ةقفاومللا هايل وقنانكل هرم ةنهإا لها داليس ١
  ىشن انثلال وص ىدثا يتلا نوسحا ٠س ندعملاف |



 عاونا ةسمخ هنوكد ةنقيقتحلاٌكزتيامشمع 252 تاتكلام هد

 | تابعا ةكيظن .>لكتلال بق نمنايسبال الويدال ىعثقدإللا<راصفا اهوهلْهتحا انهو
 ازنيكرنلا ماكحللااكا ”ليجلاكا ١

 نول نع ةيلاخلا ينال لد ريغ هولا مزار سبل نارا مخل تلق
 "لا عتزوقاويل دلال نم 1 ةدازل ]ضخ ينم ىو خراج

 لاثم يالا ءافخلاف ليلا قو ملم لنيل انه لع دلتا دامجلاهةساومات اجتلا تالا عسف
 ف ةيصيق 7 يضوعلاركيلاخل انزل نم ان اورمملاىا . ١ 11م الدال ذا ىإ ليئعمللذا عمو اولا .١ تن دزومملو ت

 بالصف يبني قو وا ةيقح 0 لئادافاعطقملا ف دلل هياشتلا
 الس خلا نال قرا قلم اكايترلا ام

 كل تود كادوا 501 يطل اةسخانفللا ةقيقحمهب كرتيامةانانلالا قئانحمب كرت
 وياك ام يزل ا رن عاونالا يا ع عونا .فرع

 راع علا 0000 5 |ةلالدل كاكا تاظافلالاب
 ند

 الفرس اما ينو و ظرع يع فاو ؤلارمم ون عالي هق ًّس 2 تيرتم
 0 ب 220011 ثمالة فادي عت اهيل نكتل و كاينكوةمالاد دوفصحلا ربط

 لو ودان قتيل هبت .ديتازاج ليداجما كاريصللابجولإةقيقتج كرد نكن هدفصحلا
 00 21 هج رد 2

 كلا 1ط106*ش59 نع زول كل نكك ضبا ,ةتاىلاليبشل

 .وبلطلاب هيلع تقود هناذ لكشملا فةلخب - زلا ملكتملا لبق نم نايجب الاهل 000 نضهلوخول
 هلال ينم ناّنسالا هيلع تقون الليجا ف دارملا تلق انضويارملكتللا قبه م ناينبدل ا كدارم ىلع تق وب الامه هباذتتملا ليج انك لخ ني لق كأن لماثلا

 الكيان اونايبلا قوحل لبي لجن! نابمباشنتلاو لمجلا |نينبقرفلا ف ييلوضالا نتعررتلام لع | نكسسبل هباذتنملاو مهرملا ىوحل ةلالدبهةوع ليقيو |
 وسما لئاوا ف تاعطقللا لاثتم كدلا: ه كلل نكةباشتتلل نوك اكتم[ اذذلا لمحت ةيتزم ىلع ءافخلا ىف هيلاةدابناكذا تق قتلا نم هيائنتلل قركذام ةلالب هقوح
 ةيسنلاب اماوالصا وادب ىريالو ةمالا لا ةبشلاب ايت دل هنم دا ازمإةرعم اجر ماظعنا موه هباشنملاةلوق كلن ندعلب ف نكنايباق وحل لجن الكهناذ
 ةياغىف هفس بطرز يالا بطال نالهقسلا*قليالبكن ةلازئاس ندب و هنن ةقرنفت هاب نراقتلا ل زن تقو ىلع "ةلسلا و ةولصلا هبلعىبنلا ىلا
 لثم تاىطقمل اك الصا كان عمل عباك عون نيعون ىلع هبات امش هنارقا و هناربج ىؤفلاو كرت عظمناو كلب نع دوففم لخركراصخ رولأظلاةْ راغفرعكل ةلزاع ءافخلا
 ولد ناكنكل ةخل هان مرعلعي عونا يكول( ضرخل لام ىتعل اعلا ق عضوي رمل ةثالالانعمرعل عيالك رملكتلا فر خللا نعابينم قرح لك عطينا هع هظورتحورعلا
 ماعملا عم ىلاعت هنير هت وبن ىلع ضنلامبلع ل هام كلذ لاماو ىاوتساىثت .نرعلا ىلع نمترلاو لنا ههقكوو هداني ىلا عنهل وق لم مكحلا تلاذي ةهاظ نذل لات هلدادارم
 | :هلوف و "نس حوشلاف انكمتيقبإ ر ني كم تقرقح لقتعي هب انتم لب نمل ًازهبذ نكمل او ةدرجلاو ةيمسل نع ههطنتل للعن هلند ىلع هللظلا اهسز عم عانتماب
 ليباماه رمد د ات ةسايقلا ثدي لبق هيعنرجل ناو قحدب رمل ناداقنعا تايب لإ بوتح هباشتلاو لجل نماهنم لحل لكب ىا هي داما ةبفح داقننعا

 بطاملاريصب يطا ختلا 8لئاف لظين هلا و امولعم ناك رملسو هيلع ثنا رلص ىنل وح اماوةمالا قحمف انهو قلعت تباعا. نا لحلول ف وشكوريصبف ةمايشلا
 رغلعيانم و لات هلوق قن الخلا ءاشنمو هليوات نوماعياضيإ ندخارلا ءايلعلا نا ةلزتعملاةماعو طفاشلا لاقوان دنع هد يلرعلا عمىججزلاب رماكتلا6لمفملا
 كوكيف نيقئ|زلااظح تاهنإشتلل عابنا لعج لات هلدانالاو أستبم ةليجعلعلاف :يتسارلاو 0 وك هلداالاهلوق لع فقول !يجبان نتدف ةياألا ةثداذلا هليدات
 ] توكيذ هتملاج نولوقي هن الردغ تاقولاو هللا ىلع وطعم نوال هلوقلب هاذا هلوق ىعتققويايفاشنا دنع دانقنالاو رعيللاوه نيذسا :ارلاظح

 ,هليدات تتوتمسارلارملعي لاق نمو ىلا هليدات نومي ندددريدلب ايوان نوخساولا اهلعي لاق نم نال ىظفل عازن لهو لوقارملعلا ف ن (كمسارلاو هلداالا ىتعملا |

 نب .”اناوةبأصتلا مد ورثكال ماو ةليلق ةمو هلا ملخل اعلخلاوؤ ىلع تقولا لاب هذي ول اعمتلاننإ لاق هيلع دقي | بجي ىذلا قا نوه دياكتوليري
 اذه -غلاهب كرتياهذ هل وق هه: زب ىفنا وحلا ضعب ىف انكهنعىلاعت هنداىذ: سابع نب نع ندب درلا صا وهو هند ىلعتفقولا ىلا اوبه ل فرعه لعب نمو
 مواطافلدلالاوغتسا ف فرعا كلاب نارماو_ فرعا مطل وق ناار :5فاقلاةفيقحلا ور اذاج لست اجلا غدار اضل ةلا نان كرت ما زلنةل و ظافلذلا قئاق- كرت ناب ىف عدو در |

 نسيكياموهو نسارلا نم سانلاهفراقنام ىلعوبق هلو هك سندحملافانكاهلرابتع الملا ثفعلا نان عال لماقنلا تبع نم قرفلا 8م ىاعملا |
 تيتلاكللا نم 5 دافتسم 5لعاق ناسانه- كاربظ انميذدهل وف ف قى نرعملا انك ةفينح ىلادنع .منقلا و مقبلا سار وهواب وشم عابي هريئاتنلا ف

 | ةقيفال هل يق 8: ناجحلا و ةلماكلا ةقيقحلا نيب ةطساوام ننال خصاقلا ةقيقكلا هب دارت ازاج لبا داره زاخجل[نيعتياك ةقيقحلا تكزت اذا هنا ىقو نينلوقنمل
 طظفللا اذ نمسلا ظفل نمر الا و ةجاجدلا ضي دارا كلل كو سارلا ظظفل نموختغلاو قبلا نسار 5 داراك ةقيقلا افا ضعب هيدارب ناىهو خلا ةرصاقلا |

 هنمو هي هضيمتتى ا ضحبلات هل وق هل سارا ناك قالظالا به |ذاف هجوم لدانتا لاكف الطالاخااقلطم النك ةقيقح هب نير كلعقلطي
 ةغللابسي صاقد سلا بسحب ةلمكة ةقيهحراص ىلا فرتعلا وف ةفلدّصقلاو ا ةَبلغلا لطم ةقيقح ناكناو ٍعاذ نيهلاي قلطملا نممت

 وغهيرض قنلطمف ةغل تاكثاو هبوتب ب صدطملا برص كلن كه رم هارحكلا ةيطرش عمئاطلاو فوقولا نمةم ولعملاعخاب ضوصخملا صصقلا

 ةابجاو عالاقل 5ةاراب هلو ةبعكلا ى انا هيشمىف قلظم هورس ىل ىلا كل نكد ع |لعق قاذراعتماف ةرعم ماعلا فرعلا قراصلقف كاك
 ىثانتلا ل وص | ىذاوتلانسحا | ج8 دازاف لتس ءاج ىرسعلا قوبف اهردغو



 (دلكلا ضن 3 قيقا كون تح. عمو تاّنكلا © لولا لصالا

 لاق اذا هلاذم قلو ضن فيل كنب ةقيقتحلا كرات قىئانناو فرد هلا دوجول ةمولعم لإ عفا, عا همّرلي د - ىو 10 و را ا ل ل 0 ديك اس 9
 * 2 ف را 1 ذر < __ م ظفللا - ا مم عوتلا د اامرزاكلإ كا

 لواني قلظم كلما ظمل ناله وه اكون اذاالآهضعب قنغا نماكو ونت مم قتجررمل حوهف ىل كوله لك م ينال 2 جب . -- 8-9 2 .٠ 4 بايه 2 ا 1 7 .٠
 ا"رتوزنى لوط لكل ضعوا منيتباعللاكام غن ىنلادبعلاى ا اسطول امم ظ

 ري ٍِ الب 5 ._ وع >ووث د ه أ سب وو 01 ص

 هيناكل ودل ليا هيف هن متزكيرمل از هدو لكم كولي مل باكل اود لكم َكولملا
 امدنمالا ٠ سلوم كا ٠ ربات وول ال 1[ محدد لك نم اكول دوك هلاك حال ياو كك ضعبلا قس انك 1
 اهب و يح يبا و -5- 5 عي ل 5 ترزز. | ذي ا

 اجر كنم ولعن نكيرحلاذاوخكتلا ل سقيرعل تذبل هدر هقول تامزعتاةالوم تنببناكملاحذزنولو

 7 لجان لسوف كلاي كاف هلة ةركلمل فدا تاهو قمل كوم اذهل تق:
 اهف ردت روث ل لول 'دازابةلما لل نيشح الملز نذل تضعنل نحو تيرا لود دعى ال بتتاكملا

 ام وه هه - نا نع 2 9 ُيرويأ لع جاف هل م بلاط

 ىقسدعا اذاانله نه هةلاع كت وملابَل وزيمن|تدح مق رجلا ناصفنلاءاودلولا”اوكرثلملا
 امث تالا .قرلا ثم 2 . 0 : ١

 هه تجاولا تالدلولا# ادريدمقاتعاومف جالك ذا جد رابظواهنيمتإ#ر انك عبتاكللا 5 . 7-_ 1 2س حب © هه ٠ ٠ سنت يبي يب َّ عيل
 ا ةرافكلا فر |"دابظلاو ن دعما ةرافكىا رت ةرافللاف . هلع 6

 7 د 5 4 ف 00-320 ىلإ د -:»:نناايحاا و هر ىنذ 35 4 و هه

 حيمج نمارس يركن 6 الماك بناكملا قف دل نكاذاق :دلا هاذا را تاب اوه ورد هرج
 ع نا ٍّ / ب ! 0- 0 نب و 00 ْ

 08 0 م تن باكا صفا قرل نك : 3 9 دلك قو 0 ثلاثلا و كوحولا لكنمارن رك ريرخلا نوكال ضهان ّق كلا ني اط نلولا أ هربنا قوم حلا

 ا ناجح ْزنإَدد رجا ملسملا لاقاذازيبكلاربسل يفلاق رمالكلا قاس ةلاللب ةقيقحلا كرتث لت
 1 7 1س تمح..” نك ةتاسموا يلع تقاس تنوجلا جظفل ني

كن صال |هيديوااط ع اعلا ظفللاو عا( هزل ىذقسيالىدغللا كانغم ناكتاد لا مازلا هي نو نير نسانلا كاف ؛ةشلادوجول هلوقول
 ىفانكازاجاك ضاق ةقيقح ا

 هلا ل وق كسا لوضفلا ىف ان /هينلابالاخذلاباداصريصيالز اهطضعبلاقتعمو بتاكملاف ةكورتملا ةقيقحل نال- 2 قتدبرمل كل وق هلك م تنعم
 اصر م الكل اف الظإ ةل "ل نم لايكلاتصو (”ايفلاب وبر لبةروجهم هب قاقتنالا*طبمايقلاب هةجوب ولو كلم هيفاملكىهد ةقيقحلا تناكاطى | ث[ىوناذإ

 كلممهيفام لكلاخداىلا دصقلاو ةينلاىلا هيف جامي ةئانكلا هازانل ةلزنم حابين الاضر[ضقاتلا ل وخد ىوناذاالاا نبه كماكلا كلولملل هلا وارسال يالا لسملا

 داضيا هل فيضخ هيفو هيلعظقللل ةلالداكسن ةلكلولا “| هزي نما جارخا ءاضق صعب ا لركل ضي ا بتاكملا ئينعبف ل ايكل اص يصخااداؤب ةيلكلاصيمعتو ام وسي ولو

 ةبهاويبلا ف بن اكملا ف ىا. هيف هفصتنبجرمل ل وق 1 » لوصفلا ا نكاضيا و انضقريتعبق ةل الداضي ا ظفللا فذ سفن ىلع دي دلت تاكل لاف

 بيرو ادعى |قباشلا قلع عدرتت كا جدزتولو لل هه ثا طعما( امال دنع بتاكل اكضعبلا قنعمو هذ دورصب راج هجو لكن م اكول ناكولو

 يوتسلسايفلا اكن إد هعمابجاكت هنن دج عرج ع وسو املا اهجوز تر وو الوم تاموهأ ىالوم تنب جوزت اذاذ ام اناكلم هلاكولمش تناكملا
 تنبلاهتْروو هلوق هل !ماوحامت لسفيوءل داسفلل بج ولاؤهدانم ان اكلمه كلمتئل ملاننكل سكعلا نكو حاكتلا لطب اه هز تكلم ذا ةجوزلا ند كداسف

 توم دعي ماضنيكةباكلإل قع نال هتباكل لي تر واهنا ىلع لوم هنايبيتي تنبلاةّتنر وو هلوقصب يكف ان لتعثيرولاليتاكملالوقي نا لئاتلو

 ناكولو  حامثلا دسيبرعل 4لوق كرس خانلا نب كوملاتاممُت ٍقرلاىلا ٌةروزرجمت ناب بتاكملا نضت ترو ولاهث ةلاثعك !نلّداامناو عامجب كاي نيس

 هجو نم تباثلا نذل 5( لخ ليك كل وق كح ندعملا قفاز[ املا لف درخكللثللم اذا نججوزلا لحعإ نا حاملا نسل هجو لكن م ولم تامل

 ىلطملاةئاشملالوق لبق نآذ  قلطملاهل وقول ندعملاىف انك ةفينح ىإ دنع نتن اكملاكمت هر ضعبلا قتعم انكه قالظالا ىلعاتبإ:نوكالهجو نود

 بيحا نيّتلعاملا نيب قيذوتلا هجو ايف ثالذ نسكع ىيتقي هقالطا ىلع ري قلطماسبل وقو ضعبلا قعمو بتاكم اهلوانن ”لغىقسقي ل ماكل ىلا فىصنب

 هلق ل باف تافصلا نود تالاف لمالا لماكلا ىلا ١ع صتب مهل وق نمو تافصلا ف فالظا 5ك هىالطا ىلع يرجي قلطملا مول وق نم دار ا كاب

 ةمزال تاؤوصت داليتسؤلا هرهب لتلا ندا ميبرصصياكمن ارعم اةرافكلا نعاميبرس خلا صب الماكث للا تاك اقوي دفنم لاوس باوج.-#لا تاضتنلاائاو

 مما دلولا | هرب دملا ىف و لم كنت اكملا ىف كللملا ناوهو سكملاهرمالا لوقيبن لتقل اةرافكلا قي نا رصعي الخ اصق ان امهنق قولا ناك لاب دءسلا لشتال

 ماكو نوكيزحي اذا نمل ورع شرد هيلع ىقبام كبع بت اللا "السلا: الصلا هيلع هل ضل ءام قلة موضاخولاا كلم نعي جي البت وكول بعل تام اني

 3 ل لبلاءاداوهو وصترلل ؟ايصحتو ةبانكلا ىنعم اقيزتحت ل وماني نم جرحي انا ورب نملاو ليلولا, 8| قامك لاي ذاعامل ةياكلاب ثلطا لان |ذبهت الو تاك

 و عيبلاز وجل يلو نم امكث لم اىلا دوعلا نالب يالا هلو وتتكلم ىف لاخلا قرطتت3 نلوب *|ورنب لا اما هيا ىل ولا كاجو تادوصتلاب كلان بل
 باحينانكع هو ثلثلا نمرحوهد ثروبالك ب هوباكو عابر كوي لل * السلا هيلع هلوق اهلها مقنع[ ملسو هيلع اص هثدا لوسر لوق ىلا ىرتالا تليلتملا

 اًسصقات هيف كللمملا ناز !جريغىطولاو * ل ئتسالا نم هيب هعافشاو بتاكملا قىلو ملل تاذوبمتنلا ني اط تافوضتلا ةّقلطملا ةبسنلا وه الملا ناب هنع

 كايف ناصقنلا نا نم كلولا#ث | ورب للي او ٍبتاكملا نيب سوك قرضلا نافع ىا انه ىعو هل وق كارم مانفملا يف انكدلولا "ا هرب دل دلاذب
 ماكحجل!ضعبل الها هن وكعنم ىهح دع حولا ف د قيقر بوثو بلقلا ةقر هتمو تعضلاة خللا قوهد-قرلاةلازاب هل وك كل ١+٠ بتاكملانودقرلا

 الماكقرلا نام ١ذاخ قولا ةلان|ىلعينتبب_ريرتل! نا هلصاح. خا ريوختلا نوكياكدل وق كلا ردن تكلي ءازج رانك ق تمت ةيالولاو ءاضملاو جواب لاك

 دلولامادربدماىف د ةرافكلا نعاكربر جن عقيذ لماحلارسرخلا قف لماكبتناكملا ق قرلاوانضفان ريرختلا ناكاصقلن قولا ناكاّذا دالماكتبرتلا ناك

 ىف روكلطاريرختلا هلواتت الذل وجولا لكن م هلروق كاز رب حرشلاقف | نادظفحاذ ةراذكلا نعارشوتزجم عقيدلذ لماكلارسرتلا قت لذ صقان

 ١م حمشنلاة ذك رافكلا نع اههريرحن سعب هل ذاقلطم سرحت نوكي الخ هجد ند د هجو نمرس نت امعف تياثلارس تلا و قلطم هن صننلا

 -هلدا تبدمحن انالوم - ىتناشنلال ص ىتاوحا نسحإ



 ملكت الن نم لال ية قرت كارت ثحر ظ 1 ٍتاّنكلا 0.لوالا لصالا

 و سب م 3 هل 5 ا

 ملال لاقف نإ دا هال كرح اقول انوكيالزن دال تن !كزنإل ولو نامل لسطناوف نامذلاّنامحلا “ل ك0 ل هانم ن را ل زن د ل تنكنا لنا لاق ول انما
 ٠ ب هزت 0 ريرلا*” 4ك ٠١ لؤغنا 0 "ونصح عب

 لي لوادر نوكيا لزنه ىدتك+ لت ةيوانع يقل |موهلعتس نمل اقول هانم نكاد
 ١١لعرلعب ركل يفرح ١١ هر ثيرضيااكا ا«”او لولا 0

 ب تعا لا ع + م 7 م هي يه و الا 2و مهب ٠ سام هاف

 نموصحا يرش اذاهاطا ىتح ةيراج هريسا لاكول هنوجباكءالشلاواءايمعلاىرتشإإ ىملزعل ةيراج
 00 »سلللولا م ةدراجاىا و يقر ديانا لولاك ٠ !لستتراجلا 3 لا

 يلق ةمكدل اعط بالا هقالذ ال تلاميلع لد انام لحد ركلا نعنوكلاكعابؤرلا
 3 : ن ”١٠ مالكلا قابس نال يق اائاَس عقلالىا 7

 يل . ب هبه ير 0 و 5 + جرو 0 هتيم ضاع ىلا ع

 *ىلكدلملا قاس >ءاورلا بع ءاذلا نقيل هباء اوداىرخيلا ىفوءاذ بحل جىدحا ف تاكو من امن
 ل ارث بايزلا اا ا” ماعطلا نم مرترتتا ىلا رتاءلد كوقم اي ضيا : 0 امس حراتجلا

 87 2 عام ,ىفطعي "5 نب 2 ا 17 هبا: مع تما ري 9 _-

 تاَقَّدّضلااناىلاعتهلوقو بابيالا نوكبالف عشنا حبيت مال اكاتع ىذذالا حف ب لالا ن
 ف 4 ١ ىلاعن بريظعت عميق ان ل

 تي د1 تعم ىلع < يب ء د 7 ا 0 ب وها 2 7 بح "يأ

 ريعمط ءطمل قانصالا كد نال ع ليت اهَدصلا ف َكَرِملَيْنَم هم مو ىلاهنهلوق بيع اضفلل
 !!نئفف انلاكا امتيآلاق تاقضلا تعم مانقااكا يزن »ام | امرلعب_ 1! نيقك املا ١

 3 0 و سلا د 267
 لقزغي للاو لكلا ىلا ءادالا ىلع نوصل رع جورخل ا مق الكابل ف راضملا ناري تاق دصلانم

 هسعوتلا .8انضالاع كا 2 1"تذارشلاءاداةدج ناك ٠١ تاقدصلاك 5 ١

 3 كار حس -_- 3
 و ديد 2 َ 0 يا 3 دنا رى و عنه ع ما ع

 سمك رد ءاش نم 5 نمو بل ءاش مك لاه يدلوهدلا ةوماكتملا لبق نم هلال نب هقيفتحلا كوت

- 0 

 ملك 1 رع 1٠ غال شق نم كالي دعم كاكا

 مهو تبدو رس 00 ين 0
 سمحلا رح مالا املا 355 كأونتق هب 9 8 ضكلاومنكج هلدانأل تكلذو

 437 0-00 قى هيمي هه أ | ىي» 0 261 ) ./ كرفم 6.
 اوبر مجم ذم سرت تم يوت لا | خا ::طل ايرمايالرسلا كى اعتسل لاق ديالا ىلا ركل مق نل "كارب نجوا لرت نولاكا

 هنوكنال هل دزتيهقيلعت دربرمطن [سهالظلا نم هال كلذ داناما دعي ىتخ هتحاباو لوزنلا ةناجا ةريوملهنالعةنبرق قلها ازهذ نا الجر تكن هل وق هل
 كلربظا يتحىنتا د لزن اذ ةرجمل كلناول ىر نعل فر حبرنملاو خي وتلا ىلازم الإ عج ريف 5 دالجلاو عجشتلا هروهتلاو ةأرجلا ف ةبل هحرلا لامكةبداريق سها ظالجر

 امرملعتس حلا ف هانعم نال 2| الغ ىقلت اموعاعتس لوف هل » لوصفلا قاتل 5/نامالاهياوج ف هل وق نشحن جنم . يلبافموىتعاصم وقوف
 جلت نك دعملاه تلات اهم خب وتل ةلكلآر اصف تاعم لاق. و ىتع امش ن الا ىرتىتحريصا لب هيف تن ىنيلارمالا قل جن اكم تيران نم كدصي
 هم ىوولل ماض ةيراج ءاعشا دارم ناياهاطا ىتح ىتم وتل هلوقي ولع ةئالق ايلا ةكدرتم ف "كطظالا ىهو* هللا ةنقيفح نال _لكؤل لا نع ن وكامل وذ

 ىضر ربه ىلا نعنلخلا "ليو بظلا ىف ىرانعلا در زا مقود هلوق لل: نعمل ىفانكالكلاقايس ةلالب اديقم قلططاراصقىلدولا هل لت ةيراجو
 ءاد ىرجالا ىف و ءافش هيجانجى دج ىف ناق هجوطيلومت هلكهسهغيل ةرعكدحاعانإ ىف تاينلا عقد اذا لاقرعتسو هلا و هيِلعةلنإ لص هند ءل وسر نااهنع هّليإ
 ةرابطلا نكل عنقملا ىف لمحل هىلايدرلا جر وقس هيلوق لخا ىف يفاذتلا نع هلا ءايلعلا نمانحال هيد عقو امةابطىا ةلاسملا «نهف تالخال كثب دحل

 هلوق ةقيقح اذ كولقماذ 4ل وق 0ث ٠ ءابمفلاوءايلغلار وهج ل وق وهو ةةراهطلاوه باوصلاو يشي سيلرخبللا هلوقكوونلا لاق دهب صارو رن عرصما
 ىذالا مق لل لمم ن الع لدهن الءاودىرختلا قى | د هيحاتجئ فنحإىف ناقدل ىقوهو مالكلا قارتسةققح تلرتنكا سهال] ةيبْطق ل مملا بوجو ىهكولقماذ

 دابعلا ةعفن هيفام بلطىن لصحي كشلل ذو ناختمال او والتي لوهان ارمالا نم >وصقمللا نذل انيبغفلا نلت ال باجيالل نوكالذ عرشلللا حى نبع مالالكتع
 اوقلتال» ىلاعيهلوق ىلا يزت هلاهن ليرباحالصا| نجلا عفت هيفا كديعىلاغت هنا تلكي نان اج هن ال هي هازتلالاو باجيالا ىف انيالأعفن هتوكتال لاكشا هبِذو

 ءاملعلا لاه او نيا ششننر ىلعءاد هيجاتير ىا _زلا هدققيإ هناد كل وق ه1 ن جشلا ف انك ةريكهلاماو هارج عيشتلا قوف ككدلا نانا نبل و ةكلبرتلا ىلاصكيدياب
 هاعمرت كل ذلعبتسا ذا ناضالاو ل ئاس م ده سلام تومب مهاعطلا حابا عرشتلا ناذ عراشتلا هجاباامةحابتسا نع عقرتلا هربكلا هيحانجب دحا قنا ىنعم

 نوكيالذ هل وق وك حربملاعتااهاوه ىلع لا غئاراهاق نوكيق عئاشلا دحاباامةحابنسس ىلع سفنلا رك مغ ذارمت للاعتهدارمعن عاج نقف ريكمب كر
 بيقغهلوق 04 ٠ ندعملاف نكحوشلاقحففالانةجىفارلقت نوكيفانيلا ةنّناعهنذفنم نال ةمجرو ةقفشر ماوه ليرمؤلا ةفيبقحوه ىلا _باجيإلل

 نايب دارئاف تاقدصلا ىف نوعماطلا نوتتفانملا ثادب'تاكرعهجلا فانصالا كه ىه فراضملا نادارملا نإ ىلعةن.رق هعيرفت هبيقعتو هَبدّقع عوقولاف - م(
 مهنا نايل هزم ةفاضالاب ةيرالبلا بحلص هلل لتساؤعشت اهىنبل ةياقسلاو ضيرتقل ةذالخلا لاقي اكقامتسالان انزال ةيفرصملا حولص قمه ذانصا
 هلاف-إلا نالع للي هلو ه3 م هب ارا د عادراستقإل ةلفيو كاعتهننا وحد كزلا نا فرعلمل انهو قامتس الا ؟ئراصم

 ن دروكنمرحهم قامعتشالام البعبلا ةقدصلاة فاضال فاننا هبل به ذاكت ص لكن م ةثلثلا ىلا ورعهملا ثوكصلا بوجو ةياآلا ةقيقح نكت او
 نم ىزاهنماوطعاناذ تاقادصلا ىف ثازإب ىموعبمتم و للا عت ةلوقوهو *لكلا قابس ةلاللب ةفيبقح تكوتهدكإ م هعيمج ةقدصلا تنعم وادب
 تاه دصلا نمرمبمع عطمي ف انصالا كد ىلع ل كياهرخ ىلا ةي الا «فنه ناد نوطخبرزمهاذإ اهتماوطعنومل ناوا وضرر م عرابط ىضتقم تاق دصلا
 ه لوصفلا ىف نوعه فاذ لحاو فنص ىلع عه قي ن اذ يفرح هعتتمجىل ايجاو فصلا نكمل هبا دوصتةموهتإ وبلا فوصل نيم فانل فراصملانايدب
 نم ىلختلا ةلاسكو نيا ىفاهكةيلاحلا نئا نقلا” ةلضاعم عمو قلط معلكتملا لاح ىفدااقلظم هن انت و ملكت لبق نم ةل كب هل وق هل حن نحمل
 » * ايه الا ذه نالاثملا انه لاذما يف ظنلاو قمتنلا دعب كلربظي هنارملعا زل[: نمف هل وق لأ ٠» لوصفلا فان جدرخلا داراوبلطلا عوق و
 ةحابالاىاةقيقحلاهبد تكرت هنا لاقي نإ ماصي هن اذ لاثملا نبك فذ مالا نمريتك ضعي عم اههضعب عمتخي و لخا نت لق ةقيقتحلا كرتل احن هلا
 زج ولا ىلعر مالا لمي و لعاذلا ةغيص ىلع رمالا يع هلوق ١] لامعتسلاو فئسعملا ةَلَذلَلَبَدَي نب واهب وجو واسال نم ةموهذلا شكلل

 ح ىشاشلال وص ىتأ وكلا خرسحا ١ ندعملا انكم همك وتلاوهنزوماملا ناسا ررمغلا نإانسكذ ا طاطا هند



 مةلعشلا لكك ةلالدب ةقينحلا كرتشح مسمي“ ظ باّتكلا و لوالالصغلا
 طعس هر ير حتا مر * طع | رك قدوتالمتقا يتجه
 ناك ناو وتم ا يعلزنارفاسُمناكناذرمحلا ءاوتب لكاذاانلك و

 ل وع ع 3 ملول ىا 2 1 2 . ر نس ازعل هلع مرتان مع |

 لنا كهنداؤ لح عم رنتك كا ةاذأ هلاثنمز فلان عملا انهينمو ىلا لعبة للم تحاص |
 ا و ا"روفل نيرا 3 2 نيام 2 0 اص

 تمااذااذلو تنجذب ك اذ. ف وريغ عمو هكمهلزنَم ف كاذ نوب ىلفتول ىتجتيلاوكللا انجل ىلا كلذ
 ع ال فلاحا عيلا : العلا 0 . يالا انام ير قرروا“ روش 1 2

 هكا كذلدبب كول تح لاك عار وصتةممكلا ناك نكت ها تجرح نا جوزلا لاق حورخلا ليتل
 نط ا يور اسال“ مقالا مصاكا ٠س قلاطاما 5 و |طسرارلان عاكا

 02 ا ه | وهام هناا ا 2 55 4 اهلا 2 - يوما ُ

 ظلي ةرع 35 داقعناهلاثمهاخفلاا ةقيقحح نشكل حل ناكنايف الكل لحل الدب ةقيقتلا كرتتر دة ىسماثلا
 تراي "الكلاب هقيقحلا ىلتاها ]ين مالكلا حقو ىزي 1١.... نحب اح :٠ مالا شن لحك ١ رب ونلا

 7 9 ءءنع 52+ ىو . هلا معلا حم هنا -

 اخ اذلو نبال هوريع نمسا قوعموهداربعل هلّوقد هقرلضلاهكايلطلاو ةبهاوعسلا
 ١ | يروا ويلا "دبصلاكا ىلع رولا + ور فا ع وشتم ياا 0

 5 مير طع ع. ا و : 1 : هن الوتس اسلم سواي ١ 0:لاقلوقم . سر ةرالولا وز قول ارت رولا مسلوملا نالت كاع هلود حر ةفينخ ىلا نع قتلا نعاني ناكاىنبا نه ىلوملا نمي سرب وهو لسجل لاَ
 3 امهيلتعرمكملا قحبه ردعظفلا قحف ةقيقحلا نعتز ا نان سكذام ىلعوسباجل
 زوجا يف خل ىتطرضيت فيصل اكا 2

 0 - حا الا .٠ هلل 9 هسا 7 أ صح نبا مه ايزج 5 - ٠
 قيس مويذ صتلازانبعاّم اذ ءاضنما» كت05لهؤ35ن اش او صضنلا رابعا ىتعن صوصتلا تايلعنم

 مابي تباتلاماك ا .. ١ صملاىا ر”نصعلا ا... مسرمتلا ىا ” ستاقلخملاكا تلاع ارم اللا محب
 هني هل ا رس .> هلال 0 ا 4 رق هيبز |" هن 2

 5 دايرريعنم ضملا 3 تبناه قوق صن! نا اما و لصق هب ليراو هلجال "لكلا
 0008077 ب 79<7727ةة7ة7يي--:---95

 نهم قيتح اذ حوبطط اربع ىلعىا يتلا لعوبذ هل وق هل ١» ننعملا ف انكلكتلا ىلا حج ىنعم ةلال لب كرتن دق ةقرقحلاناىلعىا - نه ىلعد هل وق هل
 كاؤ ف صيغ هب ذتةيلرمحللا بلطيهن ىلع لاني هلاغ قنرطلا ىلع لزن اذا هناوهو هلا هلال لي اعرق هقالطا كرت نكن اّتروصلا رمح قلطم ءاوش ليكّتلا
 ىنلا ف لصاخ كلذ هاماعط «ن خت: و خطيلومحللا بلظي هنا ىلع ل ليلا كزنم فكل زنا ذاو كول اكسضنل انيتشم نوكي ىلا ىرتنتاول ىتح لكدلل ايهما ىلا
 قلاةلالا هي تيمسرعن ةنعوسلل تربجتسا مت تلغاذار لفلا ترا مز نصموهر وفلا نالودسالا انمكت يمه امئاو-ر شلانيمهل | ه5 هلغا»نلعطا فاتك
 نمل اسال لبق هاه تيهض .ةعاسلاو لاحلا ىلع فتاه الروفلا ندي ندهجلا انه لغم ءابقفلا ىعيشو هتعاس قم ىإ 5روذ نم نالف ءاج لاقي اهمف ثيل
 اكلذنا النعم نوكيةرععيف ىقنلا قابس ىفالركتى نكت املوق هيلع ةىنل ال ضملا تلق ناف خلا نظن اهل وق ن2 نالعملا فانك جلا تاروف
 فايس ىقاكركتلا نا: سائله هيلاىتؤعد ىلا ءانفلا ىن ذاك انعيعربصبإ تريكو صوصالا لعل فرك هم لج ..ت لتلبي تنحي نا ىضتقيفاي دعت
 ى نفت اللاق هناك نمونمخملا ءالذلامنم دارها ن ىلع ةننرقكالللا مل انههو ضوصخلاةديوق ماب لنع ص وصخلالمتحي "اعلا نكل ةومعلا ىجتستن ىفنلا
 لتعت لكىلع رهقيهناذ (ذيلا اى لغنا كهتداؤ وعلما لا اذاامب ان هنطقني لبق قاف - 2 هيلاوعدملا هل وق 41 ن دعما فن كميلا تتوعد ىلا ءالخلا
 ىلع د از إذ ناوحار د5 ىلعومتنش ال هيلا وعل طاعادؤلا نع عانتمالاةكدارتمناكول هنال ةقيفتخلا كرت كيك ملككملا ليت نم انيرهتل كل >6انلق "بل ثلا ذ خف لصح
 ىلع ثعابلا نآل - لادا ىلعاروصقةمر مكمل نكمل وظف كل. » لوصفلا اغا نك ةلكلا ف ءالتبا هن[ لعلي طّقخ تادجلا هب ةار|هنا ىلع ل5 #وبلاوش و باوجلا
 مالكلا ل ةلالننب هل وف هك ات لوضفلا ىف انك جةرخلا تال نب غلا تر نا هل وق ليقع هيدي نيإب حووخلا نم تداراامميق اكران | بضخ جورتحلا نمرعتم ا
 ىنعملا لح !ليقنرملاةاذرخا هول | هنغ وصخ موه نمف بنكلا ةدزللام| قيقا ىتعللاىلاضنوكياكناب هب قاهتبامو ه لكلا هذ عقوام ة الباك
 رك نال ينئوشد ةينلابالا حراوجلااعانؤناكن ا ىقيقحلا انعم نافذ تازلاَبلامعدلا امنا ةيقلاو السلا هبلع هل وقكة لان اكن اه !ىلاراصنف ىقيققحلا

 لاغالاناج نا ىلع ل ليالمنا سهاظخ باوتلار نق ناذ تايزلاب لاعدلاصكحوالارعدلا باوثى ان اهلل ىلع ليد دبالذ ةيزلا نع نهنلاولخ تق و ىفانملهلا عقيإم
 نانوجيالخئفانلا عب وانني عاجالاب دام ىورخالاو باّمعلاه اؤن] كى ورخاو ةصفل كى ومنذ ناعونوه دمك لق ناو ةبزلا لعذ وقوم ايندلا ىف
 اضرخ ةشلان وكمالذ ةبنلا ىلع وقوم لعلا اوجن ىلع ليالذكل لرتشملا ومع نلبي هتاةلكان لدعاما هناا مومعمزلب هنالذاكل تعامااضيإىومتدلا داري

 يرحل هلم ةبقولا كارلمت ىفعا هةلكلا ةفقيقتحن نادل حاملا نعان اخي اص كادم ىضن تعب رحل لاقاذا اها هلاذم هل وق كرا كل تن ءوضولا ف
 هلم وو نم توكين لمت كز نم بسلا تباثلا نبعلا نال ىتب | انهضنمازبكال وا كربغ نعبسنلا ىرثعملا لجل هلوق كر نك» ناجل ىلا كتف
 النه دنا 2-1 بسنلا فه موهو «ديفل هلوقو هل وق هش رن عواتلا ق اناضقللا ةقيقح تكففانس رفضاللانبإ توك ن:لتيالاثسوبكالا ذك
 نم صوصنلا هيّقلعتيامئرد-صوصنلا تاقاعتم هلوق نلث سانعوشد اديقعن وك نإ نهودعا مالكلا ةقيقحب لحم اق ةيلباقلا ملعب دارا نا حوفيل
 اجو هوان فاد ابره وجو نصنلاميهافم ءاحن اكله ةلمج ابو ةئمازتل هلا و ةينتعفلا ةىوصلاردة لا قاعملاو ةينمضتلا و | ةيقباطملا ةيوملا فاعلا

 بيتزتلا ماو ةبجطق ال نكلافعضو وق لال دتسالاو ثلا ىوجهو دارل ىلع ىوقولاءادن ا ىه كل نكاموزل ها|نمضوأ ةحاوصرعهفل ١و ةلالدلا بسك
 سبكلو ميفلاب نوع تاقلعتم هلوقذالفس هاولعاةزتئارتم ةييرتمو ةيوطقر مكاو سسغملاو صنلاو ىهاظلا فام افعضو وق ضعب كلابضعب ةاضايا_نسباميو

 وه صنلا راع ناف-صنلاةراببعاماذ هل وق 2 !ا:ىشاوملالوصح ىفاذك ا هتنانكو اهتراشاواهتخاوص وجو ءابملع ىوقولا قرط لع يبصتل قلعتنامىز
 ىصتنلا ةرايعٍدوعت هتمعهفيوصنلاةرابعي تياتلاؤكحلا لرعت هناي بتيحجا نثابلا؛ افبرغت هتوكا هؤيرحت صدي ال هلججل هةلكلا قيساماكد ارم قوسملا هةلكلا
 ظفللا بتاج ىلازلفن هلجر مالك قتيس هلوق كل لس دانه هو صقنةرمكحلا توبن نال سمالا سكيب ملد ملل هل قيس كح تثير مظن قتلا ةرامهق مازتلالا قيرطب
 ثيجدم هالكلا كا نيرعكملا كل خيرا ىاهلججل مالكلا قيس لوقل كريضناتطغ-اربصق هبنييراو هل وق كلل » علا لتس لذ نيككتلل نعمل بن اجل لخن لصق هبا هلوقو
 جلخ »صنلا ىنعميتباثهناذ صنلاةل اللب تيذلا نع نلاوظنب هل قيزوت>ا صنلاوظنب تدن كح ىإ.صنلاوظنب تبت امىبف هل وق كلك ١٠ يراثنالا هي جرت لضفلا
 | ىثاشلا لوصإ __ةعىنا وحلا نسححا ٠» ندعملا فانك ظل فرس لمملاةدإب زب تب اث هن اف صنلا ءانقنقابتياثلا نعدب _زوتحا .ةداينريغنم هلو



 تكوسرتإ ييسييعمس ا موك ٍتاّنكلا و لالا لصالا

 | > ود 9س ول لو 0 يا نت دوج © ر.ع ظ 4 ََ هلل ٠
 نمو حرخا نبل نس رجابماءارهفلل ىلاعت هوه ءلاثم هدد الملا قيسالك جو لكنم سها ظريغ دشو

 لاف 1 حز ةاتالاوؤاجلا نعول ”نضنلا راين ركنا 2س قوطنملاب# صني يلاراشما“
 : نال 3 مح . 8 الج يبكي رس ا 4 نو ع أ ىلا

 ناكقرود ا مظبب مهرقف تنين ق هكلذ اضن ر اضف ةينعلا فاقمتسا نايبإ قبس هناد ةيالرعشر ايد
 ظ 2 ا ل .نرتبلاك امقلاننالا قطب يا نايم ناسلكا : / »سس ءاةفلل لات لوثاكا : -

 رويدلملعةيقايلاومهلا تاكو ذا مفاكلل كلم توبتل ىبسوماسملا لامك عمهاكلا + اليتسا تاكلا راما
 ١١ نيرتام أ 1نييال لاوتانكا هع خف 57 ب هه ثم لع كا

 هها ه 55 ٠ 0 فاأ ع 1 هب 9 هو 0 "ننس و يل

 هتافرصتوردبتم ءاوثلابرجاتلا خالملا توبثمكحوءاليتسالا ةلاسم ىفرخكسلا هنم جي ومهرتف تدب
 0 ا”رافللاكا : 7 52 اماما 1م نير ج املا
 نم هعازتنا نغ كاملا : دعو ىناغلل كلما توزن نفرسالا تويت روكح و قانعالاو ةبحاو عسل نم 55 7 ع 2 ءه 3 3 26 هه مم

 يعمر ا اييعلوتسل لالالا ياا راكيميع جاتا "رس نهشن دعو تاقروو هرب عر رض كي
 للا ىلإ ايضلاوُمنامش ىلا عت هلوق ىلإثَل ماضية أ ىلادتديوق تل نكن عير ارا ب ” نيوز _ ظاشا نب *. يلا إ رق 7 يت نا ا لإ ب لنج نك هيب .٠ ماس مم سس اوم

 ام ليللا لوو ىلاكا يس... "نيد اراضفالاو كابالا اطسعاضفلل ىلاعتلوف ل شاك ”١ ىزافلاى ا
 وات او ]| مص هي ن2 نلت يل لا 2 2 و 7

 لالا ءزجل ن وكي نارصيضلا ىلا ؟منن املاح رود نم نال ةبازيلا عميق صا لوا قكاسمالاد
 "عقلا ايان جا غال عرج ليللانيإ "عاريا كا ٠ ضنا قانا يانج عمات حام "غلا نإرىالييبغللءاور

 - 00 50 هل . 5 مص ا ٠
 ةيانجلا نا ىلا ةراشا انه ناك ماا: لبعلازنه هوص عزجلا كل 3 ىف كاسمالاو باجل هوجو عمر اهحلا نم |

 "| نو شاب الف لامتلاك از ميصلاىا - < َ هل ار 8 لول“ ١لتر ىفد عاما راق اوما ماترد
 2 ايي هوه يب 7 0 ها+٠© ون هيه 2 7 - أ | هه
 نايهاذ نم نادم عرفجو ميِصلاءامب اتي قاتنتس لاو ةضموملا تاكل :نممزلو ( وصلا قاسال

 انسالاو ضل ةاذاتم لع نأكا ارسامطتدحاو لكى |. مثوصلا ىفانسال بانج تلون هكا ظ

 هي لسد صفا لنع محط اك م+املا ناكولهينبإف هُمْوُصد سيل همم كيش زلاوصلا و و ا 0 60 رق ا عم 2
 5433-232( 8 5 نر يد |مبواملا ةفص عن ** سند ابن اذ نى امل تاك و هد

 التف نكملناو نيرشتلل حض هنو قوسلا لعل جو لكن م سهاظب سل هنال راش[ ىهمام ا[ىاممتتتلاََجَوَىلاءام] هبذ هجو لكن مره اظريغ هل وق هل
 لصق و تافتلارتغنم ةشع قوم هلاهسو هنديه نع ن اكنم يربك ذ عمه" لذن لصفبإ اناسناتاشاىال اذا امكهجو ندد هجو نمىهاظ هناىعيرهبلا
 ةيالإ نتوجاهملاءرلنقفلل لاقت ةلوق هو -صنلا م ظني مهرقف تي لو هلوق كل لوصالا بكن انك ةرانسالا ةلزنم ناتلاو ةراسلا ةيلزنم ل الاف
 اوحرخا نبنَلا كات ةلوق لي تناك هن [لاومزرمهل نكمل ناب ىلص هل[ ”لعلا رابع اب مهم لع ءلضفلا قالطا نوكب ناناجمنابلاقبإك
 بَْس نيالا لام ىلعرافكلا ءةليتاسانااما ورعد الم لا دن ىلا ةراذتا هن [تدز نق تلق ناذ لا نا ىلا راش ناكذ هل وق 0: مهلاوم| وعش رايدنم
 نيزل نعرف كد خللا توبش همئاول نمو رائعه كلما لان تام تاهيل ران تل ن وكي تكتب قطن سلق نيملا فس كك اكد كام توننل
 تنتاك وق 0122 لوفاق انهن اولي تدنن تش اذإ ىثنلا نالاهبا ملم كراننالا "ناو نم تبنت امن اكون السلا ىل عايضاكى !ءاهوال هنال اهيل عاولوتسا
 الملا كَنِعربقملا ناك اذاد هنماربلا ب قل لاملا كلموشهو ء انذلااك لض نال كلملا "اي عم لاملا نعببلا دعي التل ا ىلا هزي ن وكي ةفيتحراقفلا نال مهرقذ
 لوفناتكلا ان, لتقف مها س قلاعت هند تاب النا ةرانسالا اذه لمقي حل فاذا و ةقربقح لعل وم# مةلكلا قلظم تالراذكلا ىلاعهللم لا ةز ىلع اليل د ءل نقف مهتنيعت كاك
 مكه | ةثم حجري هل وق وش ٠ندعملاقانكهيلا فرصب ليل دو ةروودؤريغ نم هيلاراصيالذ لتمالا تالخ ةدقيقتحلا ب ليعلا ناكمل عمن جما ىل *الكلا فورم
 |لاوزمكحل|توشو اللب قاعكلا نابت هوك ياشالا تبانلا قات ث. لح خيره عما ةراقتالاب تويت قبس نو ءاليتسالا ةلكسم فرك اليو ناذ
 ضاكل نيىنديا ءةليتسولا ةلاثم ف هلو هت[ »م لوص خل تكض خم الهلا بيس ةزانسالاب تبانلا نكلو ةراثمالاب ةتياتربغ اهناخ ةنعرضتملالئاسملا قاب
 هولسللاةيَراجل ويس| اذا ضال نا انعم وع الينسلا ضضشتل ا ضعي ىفو يعض اختلاف الخل نحمل مل مر يصب بحار لاب ةزوحل 3 نيباسملا لام ىلع ىلوتساااذا
 رجال كلما تورش وهرعكح ىرةينايتاكف انمالا- كلملاتونترعكح و هلوق وك ١ ءةليتسالا ة ين وهرويخملاو ركام ىلعءانبهنمسشلا تبتيإهللونسا
 انك كاهل تن نلاوم لعنة اليتس |لجبراقكلانم ىرتشا|اذارجأتلا نعي ءليتسالا ةلاعسمقرمكملا هلوقل ايريس انطعراذكلا نم ى اوما ةمءاولاب
 03 ر عر ةردغ و قالت لا دنع امضلا دعو قانعةلازاوجو ىظولا لحل شم امرةاراومكحا ىلع تطع عذرلا, _ هتاهبرفدو هلق 021١ ندعملا ىف
 ةَرو نك مغازفب قحاللا لاو هنع عراشلا نعبذلاَنكاللسقلاو عازل خو تذرلا ةحارإ تق ليل ءازجا نم عوج لكن ال - خل ةبانجا دوجو عم هلوق
 دل اكشج هرذ ن وك موصلات امز نمو معلا نم نأ نآلاكل لذ ةيابساميرت نم هممت تاملقم هل ليلا لى امز كرد ترما هنالاّصضبإ لسغلا
 هلهآن مٍبنجوهو فلا ة كلي نا اعوؤزرم ةراس فاو ةتئاع نعدحتو ىلّمرتلا كار امانلو ليلد/ةوصلل ةيانجإ ثاذانم لع تبت ةردعضلا «لدمجف

 لعام ىتن قط ونْيعاو جفانلاو نايفس لوقوه وهرب ع5 ةال لا يلعىَبلا باص نمّولعلا لها كل دعته لعلملاو لاق *وصيف لسفر وعش
  ةظساواكهنةل ةبازعلا د وح رغم ةلدانم هوّصلا قف هيزووضنمو ةوصلا زجل داوه هرجتلاراهقنار ويظىلا يوشلاو لكالاو ةوشنابملاةحابا ف صن ةيلانا
 0(عتايرمقلان مالا لصآح -ةماملاب ةلوق لح >لوصفلا ف انكلاستغاةلا نم اهمذ نكمتب "وصلا تاقو عج ل دا تنايو ةحابالا تقو نم ءزجرخنيبالصا
 سشنؤجو هنمرعزفب مامنلا بجوبرمالا نا ايكك هؤضلاو ارتب قيسل ايضتفم 6 ايلا "ناي رمالا وكيف ئثنلا كلذ قءالاتب الا دوجو ةيقبإسل ضنشم يذنلا
 يجتلات ضع ةضم اخ ثناكنا ونقل لوصخ ةيجوم ةعطاق -ةراثتا هلوق كلل رت ىتاوحل ضعب ىف نكىلصدلا "و نعم ا إبرمالارص ميك ذل مموصلا
 هلق صح لق هاهنا لوا ق موصلا لصخياك وصلا ةيفانم تناك اهنل _ موصلا فام اكهل وق كل: ةيالا حم: درج دنع ةهادبلاب هيلارال نياك ج
 اههقر نم ليام هضلا عمقحت ا ةيانجلا نال -موصلا ارق انك هل وق كلش ١ ندعملا ق1 نك انطادوجو عمل صحم كىتلا نال هل ةيفانمنوكت
 لسفلا تاكرا نم نيانلا قانتنتسالاو ةنضمؤطللانواذب 0 نسل لوخدو تان ةولص ٠ ةواللا ليك اهريغو ئولصلل ( ةيانجلا ,
 - ىقانثلا اضاع 2ع ئثا ولا نست ب ىناوحلاضحن ىف نكءاضعإلارئاس لسفك وصلا نايفانيإلبنارملع



 هيلع ينمن ارك ومعنا ةلال كح نوكتس 92 < >> ظ بادكلا 0 لودالالصالا
 ةظساوب(زةللا كاسمالا تناول بانكلا نال ناهد الاو "ا جتحهلاو م التحجلرعكح هنمملبعو مولا نب د ىتم# 5 5 1 ” ناي ْي
 نع ءافن لابتي موصلا نر تمل عم وص [غصلا ل وق كر وكنملاةفلثلا ءاينالا نعءابتنالا هع يي اعلا اا

 امعاسالاو 2 "جيو ١' يلم تذل نزكرا ىب ننال 2

 اك تاتي نإ ىلا سبي اع 9 و زم ءاه ءءاا .

 هزليامناهبَروُماط اب ناينالا لصق ناذ تيبببلا ةلاسم قرمكلا جشع له ىلعوةثلثلاءايشالا
 | روماملا ا _ هش نوم "وز جد نات ليلا: زن ويزلاا اسما اوبر طاواولك ىلا هت لوق ىا صنلا اين بجو/كا ىو "0

 ةلالداماو ملل ىلإ ايضا رام ىلاعتهلوفل لودلا ءزجب لعب هوت ارمالا هرمالا جوت لنع 2 نيا ل داش حصل 2 ايلي دبا ع نه | ته 7 اء يع همت تيس 85
 را 2 0-0 للا

 كفن كك لاعنهلوق قدا طابننسا 06د لكل ةيلع صوصتل اريك لعمل عام ىهق صنلا
 ما" الدق م لات وزكفالب 0 و اال لق يلا
 ع د ا صا ا اى تلال ب دي ب 1
 كح امدعى ذذلعقدلف فاني نا عامسلا ل هايرمبفت خللا عامضوابرملاعلا 5 امهردنت كبها مهل
 0007 للا لل 77 ا ا ا ا ا
 مانتسالاو مانا ترضل وسر حتب نا ىنعملا| ههتلَع ةومعل هيلع صوصت/ امكعل "مع عوتلا انه

 00 ا ا ااا ااا ا
 ىتخ صنلا ةلزنمب نضنلا ةل اكو منا صاصد لاتملاو[نببللا تبسي سشَجاواكراجحلا ببس بالا نع
 رب ناضيب قي ا مد لا 2 مر م نرتب ناكاذا امم الان 9

 ْ 1 ةلاللب بوثبلا هلكالا, صنلاب عاد ولاب ةزاذكلا تيجو حالا ف صنلا ةلال لب ةيوقعلا تاننارصم
 04 8 34 هلع ا هج ١ 7 ده 5

 تاولليزوباىضاقلا”امإلإٍل اق ةلعلا كلت عكس َسالُي ليقتعملا زهرابتعا لعد صنلا
 هيلي هلا قرطلاب مةلسحتلاب ةبانجلاد وصلا ف اننرمل ةبرايتحا ىقد لهالا نم ةبانحا نإ تذرع ل كددال هوصلا طفي الف" ةلسحالا اما زا هنمهلوق هل
 را جوخ تلبس هوجخاراطفالابابرقام طليوأش نوجا مجاعا يطقاولسو هبحسوهلاوهيلعهندا ل هتعىؤر امو( ونلا بيسي لشن | ةرووضلا
 مالك نموعوفي لق ناد ا ةثلثلاءاينالا نعل وق هلل لوصحلا ىف نكد ف وج ين لوحتد نم نم اياكم بيس رجالا و ىعضال ثروم ا
 ضرشتيومل هتك ىلإ نكرمالا ع عت بنج اضن ةيلبالا» ةيِنلا نم ةيذ ليم. ال تل نك[سل مالا و ةخلثلا ءاريشسالا نع اهتنال اوه (وصلا نإ[ فنصملا

 ىاتَييببلاهِه طرتشت لهن اضمر ةوص نأ هو - تيببثلا هلام ق هل وق كل مر وبظلل هلع ةؤوتولا تاملقملا كرتتامريتكو ءاهتشالل هيلا
 لبق ةينى داي لب طسقنا اص ننع د ليلا نم ةايصلا ويرحل نم تابصاك"السلاوةولصلا هبلع هلوقل طرتشي ىهانتلا لندن اكن لييلا نم ةينلا
 اعيميتنسلاو تاكل ةلرعابف تاوجل اب انلمد نحاولا ريك باتكلا ضمن ىلا ىذا ئعفاذنلالاق اكليتلا نمر وييكهن | انل ةولخ لصتفلا ىف ةينلا نال انهو لاوزلا
 يمال ن اّتأل باطغلاو بلطلا د جوس اذا هلا ن وكي اكهيروماملا ناينا لصفة دصفلا ىش ةذل ةيزل!نامل وصحن و آيل 6ايصلاا ومئات قاعت هلوفل هلوف هك

 اصلا يهارمت كاكت هلو ناد - لبللا ىلا هل وه نفل ل: يقفاننلا هيلا بهذايكليللا نم هيلع ةبزل "لمت نيلي لف ل هالا ءزجلا دعب (اوصلا ىف جوتن امنا باطخلاو هب
 مامهلانرمذلا نق فالخالو غدواتلا نعب "وصلا ائتابرم ليلا ىلا ة|بصل اوت احن هل وه نا هبلع درب عووتتلا لعبالا نوكيا نام ةلاو ايبصلا ف (مةلرما ليللا ىلا
 نب ةنع باج نا نك وليللاّن م ةينلاردبخ اندم ليه نا ةلايرم“لالتخاكعد هرانلابرمؤلا ننعم زل امنا نانيالا نصق لدالا زنا لعيهحوشياغا
 نمر لذ( ان الاردغ عورأللا نا لاجلو ماتالاب مالا ناكول هنال عوايرمالا ههاولا ىف هنكل قر وص © ايمالابر ملا نكن أو ليلا ىلا*ايصلااو تاس ىلا عت هلوق
 - ةغل هلوق هلك ٠ بف اذ ك لنك“ هزلم اذ لطاب هز دللاو لبللا ف" ىصلأ عوق و هنم هل قرشتلا ىلعرمالا قنتحت لد ['امالا ىلع ملقم عورتا عدوسلابرمالا
 ه ءاضش الادب جرخي ه هيمذرتع هاا جقك ناكءاوس ملا ةغلي فراع وه نمرت ملا ىتعملا فرعي ى ا ةغللإت بج نم ثلل ذرملع ىارعلع هل وث ىف ةبسنلا نعزبيمت
 5 ال توكي ثيكو ىلج لكل سلاو يفت هنك/ سيل هه صل مل ال > نام عر نم ىلَع در هيشو ةفل هلوقل نيك دانجا مل وقولوا يرن ناتي نسال فو للا
 ركنا هيركسي الو سايهلا عى لبق ةعووشم ىق تن 6 اضياوناسللا لهن نم ناكنم لك ايؤرعي ةيعطخ ةل ال للا و كبسدجما ةلاهبلع تقي الى ظ ساايتقلا
 هكا ةناللاو انعمو صنلا ةرابعب تباتوهو امهف فابرملكتلا نعىهلا هل عوضوملا «انعمىنعي- لا ىاامبل لمت الف كاعت هلوق ىف هلام هل وق هك
 هل وه نش - ضتخلا انهابعسل تالوطملا ىف ةزوكل ما فلا اهركذ ىتلا ةيعوننلا لشمال ورعتشلا و بضلا ةمرحإلا هنم تْنامو صنلا ةلالد* اليالا
 ةمرح ن كى ىذالاةلعيرهتْشلاه برصلا ىلا ةمرعاوشو تيهانلاصكحك لوترمت امملاناسحإلا و اممارتحا نال هللا قوس تال -اممعى ذالا عف دل

 تلك ىف ينعي هلع ثيمجبرععي فيضان صن ىف كلر عد ريغلا وهو صئلارمكح نال جالو ى ا ىنعملا ازيلو هيل وق ك3 »صن ةل ال دب اتم وعش و جلضلا
 ةنهربرع انلدااداصاصت نالتسي نب لاهل تقاذز] ىنعي اصاصق لولا. كل ةقهلع !مصيرخلاوه ومكجلا نجوي الثنمى ذالا ىهو ةلعلادجوب ||

 ةلالدبت باّتلا نا هدبضوت لا مصوتح هيل جلل نلعملا ىف انك ةلثلد بلع صوص ريغ ىف وكلا تيثيقت وصلا [كهرعص ىف ى ذحلا دوج ول ءاشتلا
 هلآ و هيلع ةلدا لص ينلارماذ نصحم ىهو زا زعام ناى درام هلام و سنا ةلال لي تإبوقعلا تاب صوعبف هبيرعكحلا باجي ىف صاب تباثلاةلزنميصنلا
 معي ةلعلا له و ةناصحاةلاح قف ىفز هنإةيهالبلاب فوعهنّآل صنلاة ل "لب تبان نصح هد ىفز اذا هاوس اموعجر و صنلاب تيان همجرف همج ب مل سو
 تكله هلا لدسر إب لاق يلارع لاشي نحوه -صنلاب كل وق هلل ١ بنكلا صخل اذه صنلا ةلالد ءاضسماب هن اصحا ةلاح ىف ىز نم لك جر ذ ةريغ
 له. ل5 ندعبارتم نرد عصف لا هله ىتيقرالا كلما ”لاد ةبقرىتعا|لامد للهعتم ناضمر ران ل تح عا مباح تكاهاف

 لاق هاعامووع ةسنخ هيف قرشب اى وري وره نم قرعب ىف دنا * السلا هيلع اكرم ان لجكل لاّقه انيكسم ندنتسرمعطا لا5ّ (”صلا نمالا ىف ءاجلم ىف ءاج
 كمبّلح وهو ثكذدعبا لح يزحتكه كئزحب كلايع و تا لكلام ىلا يع نم و ىنم جوحل ةنيرلملا قيال نيب نسل هلداو لاف نيكاسملا لعاب ةرذ
 ةقسلا بتتكلا ف سنل بج [نينايلس د درر احلا نب[ نع كلدسم ىف بدت ىلإ نبا كركذ ىضايبلار خ2 نب ةْلسوهلحرلاو ةنتسلاةم الآ اور دوهلتم
 مم دهني اك دوج لدع صنلا مكحدجوي ىنعيإم لع (ًموجو ةلعلا كانئىلع مكاري« ةلعلا كلت ىلع هل وق كلك ٠» لوصحلا ف نكت كلها ةظفل
 - ىتاشلالوصا عى شا حلا نستحا »ب ايحطق ىنعملا نوكلاهذلاتي صنلامويم تاكتاو همدع دنع

( ٠. 



 .. : تلا ىلعةداتز ىتقسملانوككص.ا سس اتكلا 0 لودلالصاالا

 |هتما دنلا يداي كاهن ايفان !نولعيإموق 2
 ايسازيإل ل يلا فانا نكي يفاترجط ا ةير كح 9 كا

 اي لاوبقةنهفس فب ةعما ل عت نعوض منك عيبإنرفولو ةيالا قون ذإ
 ا ناو 5 اودى بابزلالا ير ةءاريا قدر رث7 0

 تاواذا ثنحيا ضحوا اعد رجم ةتأما طب تلحاذا ان 5 للك ىلعو عسبلا 0
 0 «”فتلاحلا مستورا ذيول ايسر ١١ لما ىا 1 انرعوادوبو حم لير 9 1 | 101 7

 ثمان لح نم ثد داليا تدحةبعاللا دنع رماد موب وغلا روق لجو ولو رمالبال
 011 هر قلل يب كا

 يعن كدا 6ةليألا ا نان الف
 ١  200الفلا راو عيل ٍ دا حدو سكك 0 كا 5

  7ب

 تنم 7 ا” 8 كلا لل ع 0 7 سس 5 ا 0 ا 1 3

 ا اولا ص عاوسلا دا مملاعلا تال ثيحي ناسالاوارسزنخل امحالكاولو
 كل 8 ١ 11 هز زن ف و ل وبين نوما وز هلك اد كأني زتعام هك 2 نلالررلال , 0 متعابلاكن 0 نالوا ند دل داون يرن

 صنلا انهنقاب تسانلاىا م هبضن قطعي اننا صنادل نلعب قيال لعد دايز ديد يىصيقملا

 اف روصملا ىطتقيتعنلا نأ“ تاو ا اوما ثعنال انهو نافيا تفاُه 5 1071 ولا فم

 كك ناك مّن كليطك هنولكم الطلاب نمل يع تيان نع صنل سقلا ناعم ىذا فحم افعال غادي دع عل وق هلا
 نا انا تذرعاذأ ةعجا ىلا ىعسلاب ل الخال ىشو ةمرحلا ةلعءاغسن الان حياكى ا - عببلا وكي ككل وق هل » صنلا رهااظ ىنع اه ملع ءاني وهامرهتعياكو ا هملع
 لصلا ىقعنامللا نايف حت ليام عمه لحام محق >و ىعسلا ف جرحا ةلاع لب علا كرت: نضن وه نسل عتبلا د ذو ىلا عيل و5 نم ترازلاب ىلصالا ٌحصقملا

 ىعسلا فراخ ربع نم قد قدرطلا ىف نييساماعيات د ارخألا بكرمه ةديفسلاةر وص قاوأحنام نمل دعا ع انزراسرعببلا نر هل هنع عونه اوه ىعسلا نع

 2 روم ا ثدحي هل وق نا سد وتعلالصا ىلا اظن اهاعنم مرخالاغنشاوا ةراجالاو ةيصولاو ةريلاكر خأدوفعكرخا حنامانيه ناكولو هعتمتومل

 هلوق ىف لل ١ ندعملاىفانكبوذلاةروص تادجو اوال وي اكبيرضي تنجيالك برضلا دجوبرمل ناو( اليالي شن ف اهمالبا كرت اهيرض كرت
 تندثالق 2 ميمي اكةرمل ود 5تيطانآ ةماعلا لنع ف راعتملاو تراعتملا نع ناي *لإىبم نال كل ذووملكت ين كهلوث نمد ديما ( اهفالا؟ نعل

 هةنآثيلجلا ق درو الو هيدي نعب دابعلا اهب ظفلتي تاركباعماسو امهاذ يك 66 وثخو 8 لثبإكق هرب هلسغ عيت انه د رد تازعلاب ال عطس
 و كيسا لك اذ تلا صعب فو _ثكيدامح لكاذهل وه كش لالا ةقرتج م لعا هدا و قوما عمس نوفق اثدثا انه نم ورعهلا عن قفخ عمس
 ممل دارجلا د كيسلارجحل هاه طاب تحي اثر !نمانن ىدألا وريزت اصح ام دعوا دوج( ليلا نم أظن رمح لك ىلع الذ ىلعرمكهلازانيف هلوق ىلادارجلا
 ما قيس ل تاس لق اناا تحي هلك صيبا سمس |ذإقلهسلا "دو دوسا سمهتنإ اذا هن اىهداجؤفاثللا ةيصاخ لعل ثلا نم اشني

 لا قرصنب قلطملانكل كك ةقيمحومحل هنا اناس لْيق كلام لاذ امكقالطالا سعرمجل اظظفل هل دانتي نا ىجبتيفاي ,رطامح ىلاعن هندا ءاعس لقو هنع هين

 ١١ نسعملا ف انك للا نعني د و(للانملل هونيىنلاوهرمحلاهىوم لي نسل هن الميؤ 5لدشلا لعلام هن هك قدوصق 25 تابعو لماما

 اذوتاناويحلاف ءازخلا سن وب مح هلا لايسلا سه ولا وه للا تلق ناف ام عه اًدوجو هرلا نماينتانوبللا نوكك ا- كل د ىلعمكح ار الو هل وق ها
 دوسا سمان ذهن اووش اهمذ (للا ةيصاخا لعل لي تسيل كيسلاصح ىف تلا ةبوطرلا ناب تأت ثامسلا رمل ىف "للا دعب لوتقلا هج والخ ثلمسلا قدوجوم
 اجا قنرطب كلذ نآل هب تنجيد ىقينيفايرط محل قلت هلوق ىف ا ديمجلا مالك كاملا ىو اع هندا ناب لاقي كك ضن س<تاذا ثلا امهدو |

 نىفتقملاوه نون داو نقم اروم| ةذلت ةفرعم نمانبرش سباك - خلا يىمستملا اما هل وق. <<: مانربتعاىنلا ىتعم لاف انيالذ كروصلا ىلا ارظن
 يكرر عوتلاو لفعلايثلثلاو ةغللاب صن ىلاتل ا هالقع و اعتنق ا ةخل م هلكلا رصيسصصتل تباثلا لمتشي ل والا نكل قوطنلاربغ لبق نم ةثيثل نبذ
 هلوفك اه دوجو ىلا سقت في اك ةلال للا نوديرصيصد هن | هملع صوصنملا مصل تبي ةلالدلا توب تال ةلالدلا,جارخجل لصف .غاققشالهلوق
 تو لح اا كانه ىف لخ ديل وش نالئاقلو كلما لعيةلإ ىف يقال بقرار رت نال صوصنملا ىلع داب ىكليذ ةكولم هيكر لك هبقررب رسرخف قكلاعت

 [ضاونإ عنا نم نيل ا ةماع ل نع تونا ناب بيج ةيرقلااولثسأو لاعت هلوق فل هالاكةبالا صوصنملا فضعمنقحي «صوصنمل لع دير ةناف
 ه8 رك ىنسشملا ني هت قلطا تيجمهاظلاوه هبهذملا ل هراتحل تملا لعل هدب ق رفا يقاتل بام .نمروهربعو يفاشل
 للة ىصسملا ةيبحش هجو تايب مة هلكلا ان ىفذ صنلا ىصتفم م ليبزملا كل ذ نوكرمرجإل 3 هسفندىلا ارضنا جامع ير رفتجم هستئاف ممعيإ هل وذ

 | ةرقرلارب سرح نال ةيقرلاوهو صوصنملا ىلع 5 دايز هلبخ ةلولم هيثرل 5 ةيرريرعذ ىلاعن هلوقك ا هسفنيف هلوخهل هلب» ندعحملا انيوسال

 ءاكسا# تافصلا ءامسإ نذل -ردصملا ىهتقيت حنلا ناكل هك و هلل_ هذا نبا هكا لاق تعا ةلسلاو ةولصلا هيلع هلوقل كلم ادعبالا يقع اك
 باكا يمل فتملا انا صف نم نيل وصال امّمأَع ناوملعا ىالط قلاط تن ل5 هن اكراصخ لعتقلاكر لصملا ىلع ةلالداهل ةبميملا ةفصلاو كادوا طقلا

 جلا وبذ ةضل ”ةزكلا سكدصمل تباثوهام اولا هو هلاوق ىف ليز ىب ىضاقلا ىوس نسرخاملا ةماعو هلسأ) انه زمشتلاوردقملا عا ناني باوقرتلول فاشل
 قرفلا بيع صنرعججه لم ىلعذ فدل ىملا لسق نم ىقلطو ىسقملا لبق نم كتفلطو قلاط تا ولحج ىصسم» اوبذا عرش مدلكلا سحصتل تنباك
 وعل و هيذلاصنلا نعم نق نقي إ[صنلا ىلع ةدابز وهف لاق تيحال ةعواا عمان دبزلا نيني رعلو هفيرعت ىف قلط ماو ىقلط يبو قلاط تن نيب
 .اناشلا لوما ىلع ىلا ن-حا ١ملوصفلا ىف نك خنب قرلا ىلا جات هبه نم ىلعف ىضاقلاهب فرعا هفرع دل هامه رضي



 عينلا ب ابق امكر لوبقلانوكشح 0 مسسمج باكلا ق لوألا لصالا

 : قنضلا عقب ٌت صنعا ل اهفعشتد قلاب كعك لَيعقزعأ لاق ذاه ءاضنقالا قيرطب دوج ومر كصلا و ملل جه وه 0 ب , 2 0 هو ىهةه 5-5 باغ رس
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 سرندل تكلا 0 ١”تاعاعدس اق انئالاب ليوتلا مل ةراشم لال مورو لعد 1+ مايا|تعنلا ءانقق ايا
 : م 2 دي ا ع 3 1111010 هر . و ٠ أ

 تعلاب ىعدقتعا هلوق نال كلو ىوناععفي رافللاهي ىونرمالا ناكولو فلالا هيلع بييقرمالا
 الملام“ ما 0 مال ٠ هدييلا تك ةيبجلا ستاك ١ م قنكل اب مقانعالاومالاكا

 ده 2 060 ل نيالا 2 6 يلا 6 د ونهوه

 قلطر عملا تتنيق ىعمّدنعاد قافتعإلاب نسكو نكومثاننلاب ىتعة قبول وق ىتعم ىضتنيمهرد
 كَلنيعقتعا لا ةاذاف شو ونال انط وسلا باب قنكر هنالك ل نال ولشلا ثبته ءاضقالا | نبع نيعلاق داس روب لقانون باب نك هنالك نلت كيا ءابغتق تسر قايم طفيف ٠٠ ربل كذاك ١ _ ” مثشا يضوعلىا  دسلاكا“ ملك

 ا الل 00 و توم بويول لسد . ؟ءايقاا 1
 هن ظ تعم 2-2 رت > م

 م 1. 1 5 يعي 2 5 -- 0 0-2 هه يبا هه ون عه و 2 4 ٠

 ىلا هيف جاني ليكوتلا وهيل يضتقم انهن وان ورمالا نعو تلا عمي تقنع لاف ئنريغب ع
 كرا درو دعب قانا يا سر 0 ل

 و عك 2 3 ا 1 عيهي ده ع : ف يفإإ ههأايه هيو

 انيقنو ا رعسلا نشا ذاق عسبلا باب يك لوسفلا لوفناتكاو سلا باب ق لوبتلا ةلزنع هتال ضيتلا
 ما يب بخ 6 وم يبل باق " | ضيفلاها

 يرطب سلب رمكحلا نوكيل ةببملا كن كوب نسيلةناق ةيحملا باب نطبتلا فالك وعض لوزقلانتبنا
 ايام * ةيضب لالا اعلا دا تسمم عر 1

 7 ت2 قل ابواب ضوصنلا مالكلا و. سماك ص رد : »تاق ١| اذ نك جرا نلاورتو طشسو مل ناقالهو ةرووضلا لقب لقيف رووطلا قئرطب تيشيهن | ىضتقملاوكح و ضبقلا ا كح ءاضتقاللا ظ
 ا يع / ٠ ب تدل ىو 6 2 / دوريا ٠ ب ُ ب

 0 ءامسشالا قيرطب [سوكل سر نقر الطلا نال عقلاكتلشلاهبىدنو ٌقلاطظ كنا لاَهاَذا
4 

 ما 32 اممقلاطت شا لوفب تبامثا امس قلاط كنا وقى.“ ٠ يوزلاو جذزلا

 4 / رع ٠ ا /فالئيرب
 : كيلا كة ١ | 09 ”نعأ التين أن 24 لا او ١

 قرت حرت اله ىلعو 5 قح ف [سوك 0 حعدرت ار ور طلاواكر ةصلارلقب

 اكناو نارتخاريغ تمارارطنا هاه لان ضق ةنمءارتشالا) رص هناكهتماخفللا الق رو لصف ىىطق انقل طاكىزمتفملا نذل - لا ىتعلا عمي ل وق هلل
 هنالغتبلابالا تبنياكشإل ملا وعر يداك مارب ين اج نعقاتتعهل نال ئتعهلْوق هيرشي هنا ءانصة غسل جو لعل وقل انه ىنعم عن قوت
 تاريظادهىلعذ لتاوتلاب ىناج نم هقنغاذ تاتعالاب لك نكوش فلاب ىام ةعيق اارلقمعبلادوجو ةىص ىئغةلكل ا هىصقاذ فلاي ةضواعملايححعم
 ةقحوهو هلل كيرمالك هيئاندا كلاما الا ةقيفح و تعماك5 [ليكوتلا كونا كاملا بن اج م انضر ارضي كتلذملا سعب قاتعالا نال عببلاكىتمسقم ليبكؤتلا
 ني هبال انعالاتالزمالل كلل توبتئظتقي قاتتغآلارق الآن هل انه وز | هلو نذل كلل ذو هلو كلكم هلظفحل ف ةلازالا هكلم نموا كلاطاخلا
 كهل تنتءادقنق |علبلا تدنتاذاو ءانبقنق بنل ربتغاؤرعَتنلا لع ني ضوعلا كك ءاتنبس ئافتقي كلملاو هدانا هلم" قتطخ/ 6 هلسلا هيلع هلوقل كلما
 توا اليله ترصوعت قلاب كانمهتوبدل وق ىعم تقي تمتعوماللا لوق اكو عملا انى نك هنكلاشيإ ل وملاك عرم الان عقاتعالا فقول كلذك
 تفيعارومالمالوقب عبلا تدشنإغ اورما درج هند ءاوت اك رحيب ىضتقملل ا از تنعي لكت انياب نسل علا بر ماحهر قلاب ىنم هجيرمالال وت تال الهو
 تليلمت ةبهلان الر ةما. ارمألا لكك ىا- لّيكوتلا و ةلوق كلغ 8 نلغملا ق اني اجعالا لصَح هللا لوو تفنعاد "ليكو ترصوحت تعبلا5 هناكت
 يك هل وقول »نزعل ان كتتتعاذ كليكو توصو تبقو وما لاقت قاتعجلا ق ىلك نكد ىلا له ك نع به لاق هنا كراصذ ضوعسس غب
 انكلو هلوه هع ندعملا فان كء انت ضيتقلا تدخْصْبمل ابهلاوختت ل رولا و وءاتيقنق | بدرا تبشياط هنال انت ةكيانلا ةبحللا للاى ذا هيف حاتحي
 تف ضَِقلا تالذع هنكرن ودب نجوي 6ئفتلاو نر هن ال عرملا تورت نك تدشن! !لوبقلا ن[هل وصخ و ف سوبا ل وق نع ليغ و ةفينح ىلإ باوجإلا
 اهكىثنلا نالزظن هيفد ةببرل! تو نما ىف نضبقلا تيثي ةل ذك دج ق لخاني سيل و انلا نع حراخ اكول و وعش وه لبةمدلا ق نري سل هناذ ةببلا
 كل نكن بولاّلع تكوتن ركض وصنملاو ضوضتلا تنق توها | ئقتقملات وبث قرن وما نال آول لع كدَوجَو ففق عتب ك/نلولا انو كب كدوجورعتاك
 ىنلضبقلا تبقي هلذ >5 لوالا سنج نم ىلاثلا وعنا 0 قليِف عل ودقملاب ىتقتللاةلضالعاؤلا ةغيصب جملا ناي هنع بدجاد طونلا لع قوتي
 وتل »م نزعملا خانك ءانقشألا يرطب هتابثثا نكي دلذلوقللاعبت يصيد كعفلا نك بهل وهو لوقل | نمذ ىف اتقن ألا قيرطب ىسح لعذوه
 ةلالدنالاقيإم هيف نسحلاو م ككل مظن قرنق قون ئه او ىنفتقملا نسب ضعبلا قع قرَفلا ةبتش لق ةناولعا- غلا ىتتملامكحو هلوق
 هن نب مامي اك وظنلا لول نام نا ىع ءانبا لإ خوه هزل ا ىلع *نملا ثناللا ىلع ةل لة هنا ةعيوتلا رد صراتتخاو ةيمازتلا ةلال >ىتستملا ىلعرمظنلا

 كتكوت نا ىطاى ىلع تق 52ىقاو ثنق هت تقوتلاو ياهلا ظن الا هيلا تنقلب كلة ورملكتملا لصق هي قلعت ل3: هلع هتسص<فقوتبف |
 ىف سقم فهلا هلطجا نق و زاكتلا نيح داطقل, نق قم لبان دل ئاقتقلل اذ هاذا ةكارد او دمت قاع قا ولا هبا لع ليز وجو
 مله ]نيا افلا نم ىنعم م ىلا قتفسملا لكل ليائكد وجو لامظللا كاددم لع واكس من ىلع كك ظفللا كل ذ ىلع ل ليباكك ةانعم ىلع لي * "لكل اصلغن

 كارتشملا ص وصالاو هىئعلاو قالطةلاو كْيَنمتل اك ظفلل[* كاره هلع قرع اً وقل ع اكر لاقل[كل ل ليبتلارنقملا كا: ىلع ل ديو ةنيرقلا تدنحم
 نه ىلعو هل وك وك لوضع قف انه ظفحا نينه ”كغاام زل ىفازتلا لول مهَناَق ىنقتقملا ت الذب زاجلاو ةنيقتلا» ةيانكلاو ةحارصلاو ليداتلاو
 ,ةلالدنالاقيإم هيف نسحجلا ق0 لكلا رمظن ىف لقملاو فلول او ىزقسفملا ناب ضعبل يلع اقرطلا هيتشني ل5 هتارملع لاف ار ةربفلا قدرطب ىجقنقملا توبثائا
 هضتمق تف هن و لب ويضياكوظنلا لول لام نأ ىلع وان[ كل 3 و موزلم ىلع ملقملا هن ةللا ىلع ةلذل > هن ةعيوتلاردصراتخاو ةيمازتلا ةلالد ىنمسملا ىلعمظنلا

 هكر داو ةزوصضت فاك ههادلا هبا لعليز جت تقال مىظا ىلعتمونال تشاو تقوتلاو تهامة هيلا تاع ياكل ومات لصق هب قاع دقو |

 انعم ماكو: كعاككاططللا كلو يعل نيدو انعم تر ديوك طن فسر تم اهنا يق ز كل اون جلية لكنا يحل خ ينم يحم]انؤل, سل ىنشتملاوهلئارل و.
 ظل ملقم كنك َنَستمملالقملا كا 5نلعل دي ها ةيدرقلاف د نئط ابن ىلع ل ليا او اعلا نم نعم ىهئىنلا ىتستملا لعل دياك جو طاوصظللا

 ىنمتقملا تالة ناجللا و ةقيقحلا ه ةيانكلاو ةحاؤملاو لت داتلاو كارتتت ة لاو ص وصخ او ةيمهعلاو قالطالاو ليبيا ظفللا * اكحارعيمس ىلع رف ْ

 -ت ىشناتخلا لوضا كعىقاوتلا سحا لوصخحلا ق نكاضتحات ينهداسعااموزل ىازتلا لول نم هتاف |



 عرش هةفلوهاهزمالا ع ] سب مسا باتكلا و لالا لصالا

 ا غاطبلا نود زبخ/ لكل كلا تدر/لاىتنرإ <.

 انهتال قيطباتي يلو داكف ما 2 ديلكالا نال(, اعط نوداماعط هيىونو تنك! ن اهلوق وه
 مت و مرتجى ربك و قلاطتناذ

 صيصنختا نال يطال ادفلا ف ضيفخالو < قلطملا فلاي عفر رو ةوضلاو ةرووضلار نقب سليف
 امنا صيصخ 00 نيحلإ نال

 دارتعهلا نذل قد فالطاعقيف قالطا !هيائىولو ىّزتعالوخدلادعبكاقولو ومحل لوكعي
 ٠١ ةزعلل [دوغت 2 ريما 2 ىرتعا لوهب ستار ساب جدلا سونتقمل قمئاو <”

0 

 ةتص نالامعحَن هيد حاولا اتكالبلد ورا |دوجومقالظلا لقيف قالطلا وجو ىتنقي
 "اكدت لوقباكا ١ "رس ءاشتقالا قل طب قالطا توبثل ىا

 لصف رك اهدا عتب ءانتقالا ايقبرطب تيغيالف ضار دقدلع ة دفان ةنؤثيب
 0 0 ٠١ ةنونيملا ١ ع 7 .

 رخال علقم را رمت عنق ولف يخل لئاتا لق ةغللا فر مالارمالا ف
 2 د 0 يمال 0 0 0 00 |مربوجولا ومد

 "مالا ةقيقح 0000 لاتساه ةغردلا مذهب ٌضصتخيرمالابدإ الإ نأ |ةميالا صعب
 0 از لقع هزل إرث“ رس لعفااكا

 0 ا 7 كما هاله انف الإ (فوملكت 00 تف ةغيصلا كليب صتخ
 0-5 "(رناثع ايبا و تسل لباك : رولا : 0 لس

 تسيل 5 تاداتجم ندكيأ 0 زال ف ةغيصلا ل هوجو لاجتساو

 مال عجيل لع نان ضارتك 7 2 0 َ
 ىلع 0 ناار

 ناقوان لنعو الت الا يعموهو لبعلا ىلع لحفل توجة رمّلاب خاضنا | دارملا ناد ةفيصلا ندب

  :فكم هل ليال هنغتتم لقق لكذلا نا ىلعءانب ءاضمال ةنايد ةينلاب هصيصخز وحي ءمعلتعف ىجفاشلا نيبوانديب ةيؤالخ هلاكسملا هده خا ىتمتقي :قيدلوق هل

 نسب هنا ىلع عاتي ةلضأ اروع الاتي صا ندعو تشتعل[ ىطاقلا هه ليما هصصخش م وك ةعوه 6 اعطدا يت انهشرلقيِقز كقمو |اضوفلم لوعقم

 مسببة ل ريتك شا ةريغم نحن وشد نونعي هلوكد نوماعتي ا نيت امن اييلعتم ناكن ادام الزنانتعا لكلا تدل ىنهتنقم لبا كقم

 ريغ ةةلآلاوتبرقلاو سوصتل]رابضاب هتكلرملسم عقاؤلارايتعاب لوعتما ددجيو ىلع ى لحتملا لعفلا تةوتق لكولا ىنم عقيالل اة هت اكرلّقيف فاعلا ىف

 هنسامدببة مالكا نم دوا وتتم عطنا نكح اذاف ظاح “د وجم ا,هردغد لالا و نامزلا ف ىظ ىلعتت تيك هزدلإا ةلزنم لزنملا قوعلسم

 ليق نتاذءا ةثومهملا لهتعي ةلوق ا تملا دل ير اخ لادكرل

 سنل صيصت كدارفا ضعب دا اعطلا عاونا ضعي نيت تلق مادط ندد اعطي ليني كازا لطم هنكن صيصختل امص بالف ماعب سيب هناانس

 لقلة فصيل خلا ليبراذا الفت ناك اا د متم صيصنخت ناكويم داش لرق نممين ايعاي موق لاجرلابلييرااذا هنا ىرت لاى ذن قل ينؤملا نم

 هفدءامتةلاّقد ددرظي تبي لذ ةجاحار لق ىلع داب وهو قلطملا اىلع لكأز تصد تاما ذل ةفصي فوسولا اعط ديف ليت كاف الشم

 اكلتعاوكيلَعىهعناك تعاد كيلع هل اصحت ى لتعا هب دار نان ويحرر هسفن ىف لتحت ىلتعا هلوق - نالءانقت ««ل وق كل ٠ لوضفلا ف انكهضام

 -5 زن ن دعما انك ءانقق الاقل ةلرطب لوخدلا نعي قالطلا افلا الهي تيتيقينلا(اهيذلا لانو ؟لقالاىوناذاخ قالا اىدتعاد ا رههارللا

 ةلذدل اوه وعلا تتنثيةلّذ قالطلالضاوَمَو ىلداةلاب عفّيرت ةرووفلاو ىلتعاذ تكتعلطلاق هناكق د التتعالابر مالا ١ يعج ةردرتف قا ةردرم هل وق اوك

 عضو ل يع مه ادِصي هن ال ةظفل اكرم لإ ىكسم ىعبرمأل| صال! نم يالا كريخل لئاقلالوق كل وك وك وقرر ندعملا فانك جايتتحتلا ةدحل

 ”مرخف ىلا هذ قبو ظذل لكل ماشي نضجه 5 اظافزالا 6انش|نمرم الآن ال لولا هب داس_دصم ل ىقلاو بوجولا ىلع بل طلاوهو (اولعمىنعمل

 5 ةفاضالا لقب تماذلازمآ كل لاقي لبنيه اليرم 1 هل لاقي هناذ لعفيل ةي جرنعلا هيلرش ةودرعمو ةروبمشم لعقلا بلط ةغيص ىهو لدفا هلوقب

 ”مككياطخ لولو للاعتةِلوفاوحن ستر مالا نع كرنغل هل وقن وان لدعارم ىكس هاذ اذرعلس و هيلغع هلداىلصىنلا لعق نعلئاقلا لوق هلوفب

 ”ىصاضعَبل ناخب اك ةلا نَكابخأ | وه لب رمابسيلهناؤ ان كل عفت نا كيلع تبجو ةعاطلا ضرتفم 20

 ا|نكب وج ولاوكح ىلوقلارمةلا كرامه هلاماو بوجولل ارم|لكدرماهنالام| بجوماضيإ م السلا هبلع ىجتلا لغخ كان دول وقنوملت اذئحفاشللا

 ىلتبا قادت هزدآن أ ىعَيات ندع ءاَلتي آب ارح هو لعفلا بوجه ىأةضرتعم تام منه انندعء البال ا ىنعموهد كل وق وك ١» لوصتلا ىف

 اجو هي بولطملا نال ىلا ىلعرمالا هلق  مارمذلا ف هل ف وذ تعا ندعم ق )نكي قاع كرتناذ بتال حف نإةيلغ ل عقلا ب وجوب ليعلا

 الفم نوفر اقل وقام ىلع ن كب اطخي تدجمايكت اد هح اذا ىلذ الا 0 ةلكل قلل تيرهظ ةيترم لوا هن الدف درسا لوالاو ىف دع ىئتلابو

 لعقلا و هوروماملا ناين قدا هبجوم هرمالا سفن نايب اة نرووكب ن نااماهنال عاونةسمخرمالا لئاسم ناوملع |رانملا فشكىف و بيا ارئاس ىلع

 وقول خا نع نصي ناني ةلزمالا نال كرر ةوضميمتفت نه هرمالا نايب ىف ذإ تلكم اوهو ومالها نايب ىف دا نامزلاوهد هيفروماملا ناب ىف وا

 ل وماما ىلعإي رماها ىلع عدت 2 هيلع بحل ل تلكم نيم ليال و هي روما طاوهو يش اوم ]ر ب نصرت قه ليحل جرقالا

 ّ ىدتناشنلا !لوص| __اكىتاوحلانسحا هيدر وماملاوهو نامز ىف عقي نادي "لهل عذو لبعلا لعل عت بوجولرمالا انهو |

 0 سول



 قاططارمالا ب جوها تح . 0 عوسمم و تاثكلا ف لولا ل ضلا

 بحب
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 ٠٠ ليج قت اوم ةتلس لام ام”ىرمضلمامطتخسا مابي صوصخت ناسخ نا 1 لعقلابوداكا

 4 “ا 2 نم © وه 4 ||| هيه #3 ًَ 4 ا 1

 لعوب وقعبهتورعم ءالقتعلا ىلع بجول الوتر قلعت هند تعبي ملول هقيدحولا لاو عمتسلا  ةزو
 رع 20 ىو ”ىبتلاو نونكمم زم )| ولو نيش: ا لمعلا روجولا تاتا مم هع

 لدعف نوكياكتح تايغرتلا ف نبعلا حيف ةغيبصلا نهب ضتخيرمالاب ارم ثا ىلع كلذ
 ازتراناتعلا]) يمققلا عافلا ف ىا " سعاشلا ناد ضعبلا لوقا

 ها ٠> .٠ جب هر تس مي جين نين 0 باعها د

 بجبامنامالسلا هيلع هلاعفا ف ةّحباتملا هب بوجولا د اقسغاقلياكو ولعه هلوق ةلزنع لوسرلا
 سما ليلع ب رار ٠

 5 لرتلا لكاكالا عما يبلع ...ن....لوازملاىا

 نعت ىو اومالا قف نسانلا قلنخ هاصخخ ساو ةرظاوطما لع

 7 و 2 <و د 2 و 0 ِ 2 4 9-5 طغ 5 55 الل 2 هه نع

 | وتيمناو هل وعساك نأ |يرفاذإَو كاهتهل وع 'وزللا دعو (ىزللا كا عةلا كلا ةنيب يرقلا
 اس ونلمااكأ ١ نآرفلااكا 5

 0 5 ١ و ر طع
 كلج ا سإ ري ريا سيسر حاس وت ع ل ل إسبر اج ١ ل جيك سلم 7

 وم نا بهذملا نوب تبل او يلظلا 0 ٠5 تعاسل اكنهاب تقل اكو فن هلوفو نوم تتر
 الملا ل 000000 يا طرب [0لزر مالاخ وخل يرو نرزشل
 هس ىناعلا لاق ةعاطراةيالا ناك ةيصعمرمالا كرتنال ةقالخ ل عليل لا” انا ذاال| ثوكملا
 نانو سيب نود وراثي تلوقوزمال ل اثصااما ٠ عطقاو .٠ موتو لاومالايجوم نوكليلد ال” لعفلا بوجاكا

 - - - 2 ١

 بحر ؤمي ُكيرمال تحطا
 مب ىتيحم لجاكا م

 2 2 هثِي 4 و 14

 : عاتب رممعواطح كوعواط نادك
 انتي | ىبكل تعطملال يا 0 ا زاب لح رع "ب كورمااكا

 مايصلاوعكيلع بتكؤلاعت هل وق ىف امك ةغيضلا كنه نلاقي عراتلاىلغةف قوم ةيعونلا ع فلا ف وج ولا تدي لب عملا دورو نددب هلوق هل
 خل يل ذآ ءاحرمالا ى اخافلالا له تلخداول ورقكيلع ضرف هيج و حراشت لوك و نضام ا ملا «ةلدتلا و ةولصلا هبلع هلوق و لاتئلارمكيلع بيك هلوقو
 كلادقزلا تعم ومنو ”ةَفينَح نإ لوق لبق ن اق -ل(ةفيزحوبا لاق هلو قلك 06ننّصملا هل هام طقس نام مو اذ نكح اضرإ هرذ ىلعفلا و ىلةعلارمالا
 ناو كلت هتدابناميذلاََعِب تلكملا قعضرتفي قتلا هت اوثثلا ىلع يغ ضنلا هب اوج ف ليق وسير تعب ىتح نيب لعم انكم و ىلاعت هل وق وهو صنلل
 اينال ةفرعملا كد نك اعت هتداب ناحذلا ةفرعملاب دارما رمل وقَحَب ةتؤرعم هل وق كلت [انزمدلا ةخيص ىلع ضقت اكل ذالا ف ىلاهت هند نم باجيالا ناك
 ه ةيرجتلا 5 لسد اغن كردايف لوم لهو ةغيصلاو نه نو لب تع قاع الان تشك قت ةلدماون اك ونمايرعل هاك ذرجب ملول ىتح نا الاي بس

 35 ند وها

 هنمليالفةوعدلا ةلزنم هيرعتلا 5 نس نامز كلارذا الار و نعمت وكب لضك كه اناا متعب رملو عوليلا دعي ذ لبق تام نم نال ل فاوغلا كرد ةلديملا

 هثناب ناعالاكلقعلاب تجود ىقلازيغامتف عوشلاب تبجم ىلا تافيلتلا كاندلع ب وج لانا نعي زل | تايعونللا ن هل وق 0ك: ”ةفينح ىلا دنع

 كلا ل دق نا فربظي صاصضتنخملا ىقعمورمالا ةغئيبص ىلع فق ناكل ز الا قلاعت هند! نم باجي لاناكن أ درمالا ةغيصب الان لر يظل ناغصو ىلاغن
 ىب قمتبأز اهكاولض لاق ه#لسلاو ولعل امِلَع ىتلا نأ ىذرال كلامو يتفاذتلا باصدا ضعبل اذ"لخان نع اًرجوم نوكياكرعاس و هلا د هيلع هند ىلص
 وكلا خزعتب لع اككنلاقفوعلاهت نت ناهد عالصلا هبلعت ةلخم هلم يلع هن انك ورملسو هيلع هدا لص هلعق ىف ةعباتملاب عمت لاهو صا
 مالسلاه بلع ةلعف ىف ةعباتملا نكولخ تدخلا دا تمعن ىف اىنريخا اننا هلاهيَلع لمكربجةلا|لامخ تعلخ كاتس ار اول مذ مكلاهترعتعلخ

 هلوك وه /لوصفلاقانكلعفلا,ايرمالا اظَكلَبَلَيَق ةعباتملا3َ ىلص| ىل و متدئار ماوصل و هيلع هدا ىلص هلوقاما ورمي م لعركتا لير مدملع ايجاد
 ””مالسلإهبلع ل وسرلا ل حف ناق بي لفل قحتؤرمةلا[ب وجو صاصتخإلا 5 لئ اك ىنعي ةخيصلا# لمص خي هلوث ىلع عبرطفت 21 نوكالىتح

 فاشل ةثعناتللا تب ةاملايج وم نكي علو لَو هيلع هدا ىلص لوسَرلا لعق نا لاّمياع ب اوج- ةيظاوملا دبع كل وق ك9 ابجوم ن وكب
 قب اغا ى:صاصتخالا يل :ءافثن او ةباظاؤملا تع نجت ارولَس ة هيلع هثثداىلص هلا ه3 ةعباتملا ن|ياوجلا هجوالصا 8اس هيلع هلاعفا

 الاؤ كارتريعىم ةبظاوملاب دازلمارعث ىطلا و لتقل وجدك مسن < . 5 هلع لدا ىلص هصئاصخ نم كلل ذ نكيلام هيلع ةداد لعف

 هكرتلابجاو نكمل ول هنا قدزظب ىدل لتس ب خاو هذ ةكيضب تجول لعلب :كارتريغ نم ةرظا ولا امآ ملا لعل بل د2 قلطم ةيظاوم اف

 نيابه ند ا نمانلاثلتخاهل وق كح ن نعل فنك دج ولآ ةَغيضناكرمأانيَجأو كاكمتا ةتوح يفامق ثرئيوملا» هزا ىجلل اهيلغت رم
 لاهتحالا ة قربك علم ليتم نق هلطذلا ننعف ات انااا اهضعو اقانن| فيقع مصعب ري ناعم ق لمعي هن لَن وتلا هبجوم اى ٌيقفاشلا باص نمرحير تسلا

 كاصع نم ىدعاق كوضاعت او
 >-ه

 نم وسب اوت اذ ىلاعت هل وفكزيجتتلاؤروتكش اماولامغ قادت هل وتقك جن وتلا ةرمَه ونت كك ىلا غن ةلوفكي للا ىهد دارها نتبب نا ىلا! تاقوتلا بجوب

 اوتوكوغريزعشلاو كيانات لكوتخ بي واتلاو مالنا هولخ ةاومن مارككلاو هند رمكق ذر اهف ولكون نانتمالا و او ددرثتتس او ىلاعت هل وقك > استرالاو هلنم
ل دردعو ن فلم متت |اما اوقلا وع راودتجلا ةىرفغاانب روك ءاعدلا هرعيركلا زيزعلات نا كنإق دوغ ةناهالاد5 درك

 قدكلدتع ثق ةلاهلعاومت ك

لا بهذو ليلك لاو ةخلبخلاو بلتلاوئجولل قفللا كاتن الا عوضومل نعد: هلل عوضومل نين ال لاتتس ل النعال نيت
 « تءاداق ولا مل نعنجهلط وق ةعاجد ىلا ف

 بالنلل هنارعضعب لاق ص يصل ىتعمل صاخ هنا ىلع ءايلعلا ةماعد اظفل مهند, كرتشتمو ا طقذ بدلا وا طتقذ ب وجولا هتادل عوضوملا نيت ىف

 صخأم | نه نتملا ف روكنملاوه مكب جولل هنالوقلا نم رصاحملاه بلنلا وش ه دوحولا بناج هي حجرتيام ى واو لحفلا بلطل عوضوم هنال

 0 هرمتنإ ىزعهج عواطف مهبحل نع متيم حطق ىق كا وعواط كاىا ةعاطر اهيتالا ىمسي و ك درب ىا كوعواط هل وق 0ث د لوصالا تك

 ايصإ عع ىثاوحلا نسحا » ةيصعمرمالا كرت ىعسو كرما كلرتتنمرم| ىرتاىر_ ىصعاذ هلوق هك » ىلبحء ص ىكيرما

 - ىتانن انلا



 ساركتلا يمشي م هلا نا ف ثدحح ظ 00 بانكلاو لٌوالالصالا
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 ع ١

 ةيدلو لقبا نوكيا ءارايألا هزل ن|هقنقحتو تاقعلا كمن عرش ّقح ىكارعجري إيف نايصحلاو
 هه

 رو ارح نيد ن ركل وبقاىا ١ ١م ةبصعشالا رن وكما ١
 اًيِجيَوَم كلذ نوكيا الصا تادعاط مول نم ىلاومالا ةغسط تركو اذا انئلو تاما ناعرمالا هر 7. فسأل 2 و و 5 ريحه ةشق )دراج ا ١
 "ب نيحلا ثم نمالو ةيالولا تح نمال انرمالا الدقن راخإلا موزل نا لمالو اما سا فعشموايتدش دهب ؤحضو برش ىا

 ا كسر نع مى

 قرتشلاايتخ|مكوتول تحل نهال ميله نيرا نمت عاط هموم كلهم اذا وراتيالل
 زمر امهتالااكا مو زن لطم ليك“ امر عم 122 اممال”ةقيضصىتا 222 س عغلرم| تعاطاكا

 ا سا وك ا ل هو فضيع د حارا ما
 قانتونن ناك وقلق نه تناذارمالا ةيالو لق رايذلا( هزل نات عانه ىلعف عرش واقرعّباعلا

 "رمال ةيالو قرر اهتيالا( زلاكا ابر وماملا لعشر كو ةرايضاد ا 7 نيلاتلا تل انيك ذاماكا اس انذ ىم
 و ...دو 0-0 35 ِ د يسر 8 ِ 3 42-1

 ماعلا كلل | هل قمنا تشاد او دانا وءاشنام تنك وضنلاه] ورملاعلاءازجا نم ردح لك هاما املم
 6 طب شا ليرلاو مالعالاو ءاقيالاورايعالاب 3 ٠١ كماكلاةررفلاو قلخل ا! ثم

 - 2ك رب #7 ٠ بع 55 شا: وه هر هس ع ف 5 |:

 بتيباسكيلعُت أ ةالعلا نمك لحد[ نمرم|كرت3 كنظاق ناقغلل مكسر اهتلا كارت نتكلسلا3
 اريل ٠ ٠ سر ارؤالا نم ١م١ىاشنا 0. ازنورما لوبقرسعلاكرناكا 8

 6 بنات
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 راممدزت ليك اهتلطف قرم قَلَطلاةولدلق لهو راركتا ىعةياللعقلابمدل( لصف مشن 5 3و ١ بك .٠ هل 03 © .٠
 ا را زم تاما كا

 هه لإ |[ ب ياه | ع 3 1 . صالح هيرغص ىلا َس نس ه2

 لعب ةرم ايي وزن انه ل ءاننياكو ارم نحو لاى دل ءاينان ل ددلازمأل اياه طب تأ لبكولل سيل لكوملا
 »سىجوز وشن ليكوللممالاكا ب. ا ةءاضمقا م لوالا لاثتمالاينال مرجلا ةمال كا رم لكى ل ليكولا جازف

 يدهم جو هرج# م8 ول رز > قب نإ ويس |

 ا” اممحن لعق وهداكاىا ير رقش روع > ليل ءالجاو 5مل ل3 ناك مح هزت نعل ل ول - نحفلا مت ىلط لهفلابزمؤلا ند 5لحاو رم "لا ثالذ َلَواتنناك ح وزن 5ددعل لاول و يرخا

 5 6-2 ع ل هه 1 ا ىي# بي ٠ هه

 زب ىناملا نايزلا ق ترطلا لعف لعف قرف بتيط لوقا نا ١زب ةرعاولا قرا راضخالاو مالملا نمرصتخلاه برضلا لعف لع هلوق نم صخ بوما هلق ناذراصتخالا ليس ىلع

 تكفا بدِجَولا وه داوملا تايصوصخه ةقراضلا نئاوقلا ص وصخ تايه قلم نعادولل الرع مومالا قاطمىافنقم نا قيقا الا هقيتحت و هل وق هل
 اًيَجوهاك لنص ناكاذا و باللعلا ققاحلا 3 انتسب ِجَوَم ببسىاذلاننا ةيصحعم نال ب وجولا هجوم هرماهلا ىتقنقم ناك هيصعم فرحلا ف تيس اطرمالاةفلا زم
 نمالارما لاثتما هوزلن|قيقكلالضاح ةوخالا عادتمخل امه نخآ ب وجو |تكورخك)َن وجو مهزانتسمنيبناجلادحا عاتنم نالابحياو قفاوملا بن اجلا ناكباقعلل
 ناماذأخ هتفلازغ ىف هب وقعلا قات ار ند ن وكي ةيالولا لن نق ىلعو هيلع هنز نق و ةولع و نوماملا ىلع ءرمم هل ازارتخار ن5 ىلع نوكي بط اة ار وماما ىلع

 امتاو ةقخاللاو ةقباسلامعنلا وان ٌةاضعاو هسقن وهن ليلجونرملو هقلذيرمل هنارعما لنبع قح ىف ةمظع ةيوفع قاووشس هل ةرجومىل وطارما ةقلاز#

 ( ايقيقحا مان «سانكلاسةاهبقلاخوجلاا هلا تارؤ كال اموهن دز للاغت ةتارما ةاقلان ناكءاتفلا و لاوزلالبا قوه كلل ذ عم ىقيقحرب اغا ضقاناكذم ةبقر هكلم
 مكلدذاهكرت قلاب اعلا بدخول ضرفلاة نموهع انه ب وتو لا ىعم نال بوجبا وهاكرم بج وم نوكش كوالا قدرطلاب ةي وفعلا قاومسال ةبجوم
 جلو نوكككلذاستناك ذاب و لدم نوك اًبواَسُم ناك ذا دا وذ اهتنالا ناك اًنِلاعرم ألا تاكا ذ[ىتعي مال ةرال و رنتي لوف نلت ىثناوجلا ضعب انك
 دّيحولا ةلاحت وكي نااما ل ةاكث زعلان مداح لانا لوقب ن الئاقلو (نعلا ةياظ نم كحرخاو كَقلَخو كانا ىا_ كلج هل وق قيفعل|ةياع انا احا لباب و لتماكو
 ه دوجَولا ةلاحو داهتألا نهدازملاَاب هع باع نا نكمت "ني نضلا نب عملا لب قانا ج نقتل لعد ىف ىقو خجوملا داخيا قلي لوالارت نمل ىلع اثلعلا ةلاحوا
 وجو اىلعاملاقنتم ذاجي الاى انيبال اله و نامزلا قدوجوملا تراقيك اجب |تارمالا ةيآع 6نالريغ وه داع هلال بق لضاح > وجوب دوح وللا داجب | لادلا

 شيال لوة هش نلفملا ف انكابفوانا هرععتلا]ةاكارطملا]واوهد بَ شعم يبات معتلاّب بط هلوق ها" م نّمانكتاذلا ف
 ليك ناوى درب الف ل هالاراهتيولا ىلع تالا ليد نم لين اركي نسيل تنور ا ىلا ناجتانلا ىلع مه اوّل 5 ئرخا لعب قرم هيدوملابنايتنالا بجوب الما تاركتلا

 ٠8 لخاو ةعر فكن خاة لجن بجول 5 ةعكرلك هلاك لحاو ةحكر ىف عوبرلا بجو راركتلا ضنقيرمل ل و ةعكرلكىف نإ دركتي د وجسلاو عوكولا
 هلوقوهحأ» ةعك/لكق نيت للاب و ةعكرل كى عوكرلاب ملس و هيلع هدأ لص ىلا هنيبف هايج تاكو جييسلاو عوولا ضن ناب بيحب ةعر ف نات يصس
 هيلا دوعي هنع غارق نمير الدذ ل عفي نا ناركتلا نهم ور اركتلا هذان اخ ةقلتخب وح لاو هرم لا نجوم نوكب ندلث املا نارملع- راركتلا

 نيعو ىفاذلا ىاتلضس الا قخ# ا ىلارايتخا وهو ىلنملا نع اله يد هتمرعنم ليل د 0131ذا الاومةلا هيمي بعوتسملا باركتلا بجوب هنارعهضعب لاّمذ
 بجوملانيتقرفلادىفاذلانعانشىورتو هلت نك هناركتلا تجونالهنا ىفاشنلا باىد| ضف لاةوومهرتغو ثينولاةم !نم ىدلغبلا سهاقلا

 ىلاعت هلو دز قلحللا نك ةلتحيا ك6 راركتلا بحب ياك قطط! ءارمةل اندئاشم صخب: لاق انهت لي تيا يتلو ةخبرقرببغ نم تدني جوملا نا ليتحمل او
 . او ضازكتلا بحت كمن َنَمَم يقانتلا بانضاضنعبل وقوهو كرسركتب نوكتي ا »للا ق قاؤلا و ةيمازلا ىلا هت هلوقكت صوب نيشقلاو اوربطاؤابنجرعتنكتا
 لها ىلع قتل عفلإبرمتلا نا هلآ تصون تصومْمعوأ طوب َعلَكْمَوااًقْلطَم نائاوس ةليتخيأل كر اركملا تحوي اكن ندع دل رصيصصلا به لم او هلزتحي نكل
 ئماسسحلا لك ىف اهلازعسلعتلا فا هان ددوارصتلا انه هعسي لوط ثحب "اهل لنه ف ه بلا قو هلرإ نب سنجل لكل تكن و كلثتمتنم هب دعيام ىف داوشو هسنج

 الآ يوزتلايرمالاىا كل ذ وانت: هل وق هنا ل والاردن ان جوزين اهل نبل لكوبلا كرم لبكولا جوزول نعي - ىرخا دعب هل و كك
 بحب لدفلاَّرمالا سانلا| ضع لاو و نحاو ىكموش ىدنلا برملاقلطم ىلع هتلال3 لب كلذ لمي كك تارروضوثنعوا تابوطرسم لعل لاكبر فاك ةلحاو قرم
 تاركتلا يجون المن | سضدلاو ةنيرك مايل تعازا جم هلي نكل و ةقيقحيراركتلا بج مزاكمن مقالا لاق د نزلا نع ىكن وهو ليادباك ةقييقحراركملا
 ٌلغق لغف [نمىصتخم بوظة سلشتتلا *زلنتمب صن نهر صل اضف ناهز كك انه لبق ناذ - تتم هل وف 031 ندعملا قا نكمل تحاك ةقبنح

 ةلتتلسؤاماو تقؤتلا ةلّسلس ق3 لطسا+ الملل ليف لطاي وهو لساست نا ارخاَرم نمار نوكب ناىضتقيةرمااضيإل هذا د بولا

 نم يضم بولو ئظاملا ف برضلا لغق نموصنخم كفلا ناك بوضلا لعد هل وق قلع, كذ دالعالا تيحضتك ةيرايتعالارومهلا

 - ىناشلا لوصا ع ىشاوحلا نست ٠٠ قلل نامزلا ف بوغلالعف لعفي



 اهبابساوكتب تناداصلاراوكت تحك. ظ 622 بانكلا© لّوالا ل صعلا

 يي م ظع ْ 52 َ 2 3 هع دج . هل ْ

 مليت" 0 يضاد# رئيسا و 0ر١ نع قرا 0 وانتي نا سنجل ما مكحو (دلعم ف عمت سنعرما بوغلا ومالا متر مكىلاقءاوس لوطملاو
 اه ىلع عرستجلا

 3 نعد د ةهعمحخ : 3 دبع ل :
 ةطقؤدا برتبة الما برس كلك ذا نك لمحو فالطال تعمل دالا
 1 بنل "الر نجار ّيخاو قالطالا كو دالاس ماك دانك ا" |منمتيف تادوبدداهدإثا عومجاكا ارسرعاولاىا

 10 ملا *اانةكئذن نه اها .ءأك 1. و أدم دول 0

 دتهلط تلامف كّسفن ىقلطاول لاك ذا نية لولو هدن تيضوملاعلاءايبم عيمج هبىؤنول و هنم
 ل 1 ةيرس 2-0 متم يرزق !دولتلالداتنلا وإلى ت+ 2 ل عاخم ٠ ري

 دال قالطهل لعد حاول لوانتي اهتم لكل نلو هثيي تمص ثللثلا ونول هالخاولا
 90 ام ولطلا منامايأ ” ىلا «مبشارومل نال م قا ى" تدنلا متاقلطلا بجو“ ان -قزطلا

 ترا ايضا 70 ا اا م ال ري... > هب. ا

 تاكل لاك ام ةرتدك سلوا وزن وقل رن زكبسبلو ل .درعتال ا؟نيتقلطلا م ولاا |متاولطلا يا
 ٠ ١ يس إ ديم ود.عب خش هع 5 اع نع 4 تشوي # نب تنحي لا ِ ١

 تذل هتين تمص نين ىون ول وق لحاوؤأرم | جوزت عمي وو ”ربعل لا ةولو سنجل لكب
 جس نميز مالت دنت - رس ىل ملا د : . سوح يمول مايقال س "كب

  2هت م رام ءاباو لم 0-0 هاا ب : ل 3 2 لك  5 1-2لي رمالاب ٌثيْثيرهل كل3ناق تاداسلاراركب لصق له قع ليلك ل بعل حن سنجل لكك:

  0 5 3بيا اه هه سي يمحو نبا 2 د

 تابال كاس بدبس منلا ف تجوام ءاذا بلطلرمالا بحول اههب ثبتي ىلا اهبامسإراركتب
  5امال ياك 2 ار درادا 1[ يوازن ا اان بابسإلاا ...ااطتاد[ يلا ىا

 ئ اهسس ةدانقلا تدجداذاق ةجوزلاةقفن داو حبلا نم داك حرلال وق هلزنم هدب حولا لصا
 ”تفولاوبد 1؟عسلاو جانبا و يبل كاب تب“ ا”ف]ما عزل نتاهلاد: حزن قدا عابإاك ...١ لول نو ٠ باس الوتسباثلا

 تبجوامسح انتين نشنجلا ل انني, نإ اطومالا مت هيلع احم بج هام ءاددل مالا هج ربو تع ع هلخ ريض ىف هس ّى وو ع علي 3 6 وو 50100 5 09
 >2 ا 0 ٍ ا 1[ يقرر كنا سنقل ارم و هرمون اروصاملا كا يزن“ م تارامتلالا 5 ١

 نابقرفلا-2ا فرصت سن هل وه كل ٠١ لوطملا عمار تاج ذللا ليلقت_اصتخالا ان اذ نال ىنعملا تداذا ق هارمكحلاتانتا ف ىا-مكحلا ىف ءاوس هل وهل

 ه ليلقلا ىلع سنجياو سرفلاو لحلاك ةرللبلا قيرطي حرف ف ىلع ليريركلا ىلع قل ظيالو ةفنيقحلا قدرطب حفلا ىلع ننجيارحساقالطا نا سنلاعساو سنججلا
 لكلتتجيو هل وق لل راق لطم ا صوصخد اموعامندب ناكف سكعلا نو لي سنس سنج لكن وكب اذه.ىلع ورح او ةرطفلا ىلع لطي ءاطاىءاوسلا ىلعريإتكا
 درفلا ذا كاذانم >لقلاو ٌضلا نين ايراركتلاو دنلعلا ليتك الكرمل ا هساو >لعاكو حم ةخبصب سيل *ةووس سن امس! نال كل ذو ةيزلانّتعىا-_سنجلا

 هش هنا وهم اّب سنجلاك نك نوك ل قو ةقيؤتج ف هناذ نشل نم لما ولاكايقينقح نوكيلاق حفلا نكل >ذلا نمصيف ةيبهاملا هيواريذ فان امزببو سكملاهثلعلا ةيبتهيذسيلام
 حفلا ىوت هنال لكلا ىون اذا اهكحه ةقبيقح ذهن الد حاولا ىل!افرصني| كيت وتيرمل اذا تلف لحلو ين ةلزنع نسنجلا لح مذ ةقببقحا دلع تاكت او اركح
 ةيدرفلا ىنعمهبف سلل ضم دلع هن هلم تن صعب"( لكلا و ىلدالا نيب لل ختم لا وهو ىمكحلا ٌرضلا نم لهاو ىقينتحا فلا نصزنكالا ىونا ذاذ ىهكلا
 نكن. مم سدجلا لكل متجيو قالطالا كنع ىف الا ل دانتي سنجلارمس نا ىلع ىا انه ىلع د كل وذ ك2 ندعملا ف نك خضلا ةغيبص هيلع قت الذ هجوب
 نينشوا# لحاو ىونداةيَش وين رحل نا لح اولا ىلع عقي هنا كسفن ىقلط لحرلا لوقف انلؤ هليةياكك راركتلا ىزتسةيزلرم الا نالو ىا- غاا اذهل و هل وق
 سيل اكو ىقيتح درقب سبل ضخم د لع هال نينا هين رص نال لمت ىهكح در ثلثلاو نقيم ىقيفتح ف لحاولا نال ىوذ امىلعف انا ىون ناو
 حصضيال كل وق ل !اهفح ىف تلت كىبكح لحلو وبذ رحلا قحح ىف ةشللتلا6 ابرقح ىف نننشلا نال ةما هكر ثالب تناك |ذاال هل الهتح كد اخ دلل! لول لم
 سجد اذا همن *لثم توض| هل وق هيلع لد ىذلا برعظلا نال س نجما دارذ الكر صب ةٌقلاواسنج هن وكرعم خذ لعفلا هبلعل >ىدنلان لضصملا ناقرفلا لصاح
 ١ذثلا ظفللا هلمثحا يف لحين ةينلا افلا ءلهتحي الذ ايكحألك ةقيزتح كرف سبل و ضن د دحف ىناتط | اما و قلط هل وق ىف قالطلا أنآ و تابوضلا نم دحاو
 .خلا نين جلا لك كل وق كك ١١ لوصفلا فا نكن اتنث ابرق الط سنجل دلضا لكن هل نينا ةينرصمت غ ةرح هديت تسيلواهكهزتريغلا ةما ةحوكتملا تناك
 يعمي ثلاثلاو زاللاهعساكن انا لكوحن عوج نعي ىفاثلاد عون نان لكوحن ةييهاملا ىنحم لوهلاذ ىدارذا لكو وت” لكو ىنكل كن اعم ةشلت ىنع لعلارمش
 كوكؤلاو ءايبصلاة رسمات الصلابرمأ ولا ناوهو رسيحمل ب هنملا ىلع درب لاوس باوجْؤلا ىاتياكم هل وق كش ١١ فينعرلا له هعبطتي نان لكوغ فلا
 نتوجو قراني بوجولا سفن ناانزب اسم لنعر نزلا نا ئه و ةملقم لعوانب باوغاربرقنو تاداسلا ب 0 يلوراوكتلا لينس ىلعابل ةبجوم
 عدلا( سفن تشي ىرتشملا لعن مثلا ب جوك هو بدسلا قات دعب هج وتطارمالاى باطخلانءا دالا بوجود ببسلاب تبي ب وجولا سفنف ءادالا
 ةوكزلا ف باضنلاو(ةوضلا ق ناضمتر هنت و تالصلا ق تاقدالا ئش و اهبايساب بحت تادابسلا نال ومنذ عئابلا ةيلاطن دنع بجيااف كءادااماو
 اتشالاب تبت كب وجولا ناوهو لاوس باوج  غارمالاو هلوقوث لوصقلا فا نكقبانلا بيسلاب ةمنلا ف بجوامءادا بلطإرمالا هجروتيرحت
 لصفنب ب وجولا سفن نإ ان اشم لنعير اند انا ىلع ءاتب اره واب جوام ءادا يلطل هل وق أ * ٠ زارمإلاو هل وب باجاةرمالا دور وق ةلئافلا ف
 :لامسملا نمش دإ كل وق ولأ_ ٠ ببسلا قت دعب هجوتمارم الاي ىإباطخلاي ا دال ب وجو و قباسلا بدسسلاب تدي ب وجولا سفنف ءادالا توجو نع
 يبوجو بِدَس ةلزعذ يعش انسللا د الخ ةمللا ىف بوجولل نيس ان كب ناسا كتلاو حسلا وهو قباسلاامتدسس نبتيجاولا ةقفنلاو نممالا ءادال تلظهناذ

 وهو لاوس باو خلا ىمالاوعت هل وق كلل ب ىلاتهنداءاشنا رعت اىتلا باببسا ىف هيف 6 هلك ق ايس ورعكحلا بوجو ىنرثت عمم اوهو باطن موصلاوئولصلا
 اهوججل وق كلظ» غارمت هلوقب باجافر مالا قف تلا اليل ليرعادالا ب وجو رركتىف انيه مالكلاو ءادالا بوجنو سفن هب :روكشي بيسلان ا
 ك ءانتيرمدلا ناانركِد لقوعاججالاب دارمزيغ لّمالا نا ةلال ني واهب ايس اراركت ةلادل لد هت وكز و هت انمايبصو سمكلا تولص عمو ها هيلع بجو
 | ن لغملا ىف! نكس مننا كل ول د تق و معلا عيمج ف كايلع تيجو ىتقل ا تاولصلا عيمج رق لا هن اكفال ا همحا سنجل لك اجح ىلدالا

 هها © ١ نه
 -. ىت الا ل وص | د دعىتن وحلا عرسحا



 تيتو نضع تخحس مسد باتكلا 0 لوألا لصالا

 3 مهن م 0 َّ ع م 55 و » 0 اصل

 اذارومت تججا ولا كل ذءادالرمالا ةجوتقرئظلا وهربظلا تقو قٍبجا لان إلاقيإم هلانمو هيلع
 -فولالو دعي .. _ !طخقوروتول ال بجو امءار إي لطن م الا كا : | ار" تم

 َ يبس ل واقول ص 2 7 لب م # ى ا

 و جاو سنجل لومل ان روض رخل ببجاولا ثالؤرمالا ل وانتي ف بحلول تقولك

 ايياسا,قلعتلاوابجاولل يآ "راق م كب ايو لزفلا | راكتلا» ءانقش اياز ورمالا راكبا ببر الش, .!يمظلا ىا ازين نق ىا
 م0 3 ا 3 / "١ دةتلارملظوب و 5

 قير مالا نإ قيرطب اكن رظلا اذك,ةروكتلل ةدابعلاناركتناكف ةواصو| ن6 اموص هيلع
 امي ورلعلا واصلا. ترتر كر دلىا ١ |من ئلكملا كا

 7 / 5 ةل 2 © 4

 ءادالا وكب نا قلطملا دهب نيقمد تقولا نعاقاطم ناعوت هينومالا لصف رك
4 9 

 ١ ىاذ 2 | ٠ نأ "اب - 27
 «/ تمطع ١1١6 2 بايك مس ءادالا ترق نكىا 5

 هل ارب تتعب تار دول يل فلله لعو ىلا ىف هوفر طعس ارنلا ىلع امجاد 2 - 5 . - ١ سحب >< تب ٠ 3 / ع
 ظ 1 00 "تلا لع بوتول قط كد 0 117 ا
 تتح دم 2 زنا ىىوارزاتلنا جاك الورم دوكل انيبجت ناني هي تيقوبلا اذ ناذ 7 "فان ذا رمفلاةقدصو وكلا فو ءاشرهشى |[وصي ا هلارهش عوصي ناكل تول و ءاشرمتن ىآتكعقيدا
 شرب احا بجاولا طقس باصتلا تالهول هنن طرف مريخ انلابريضي لكنا ولعل به لملا شعل
 هنال ةهدركمل تاق دال ىف ةولّصلاءاضق سكك له ىلع ه وصلا, شك رهقفراصو هلام بهذاذا 75 ب ميد ل ىو ف ل و هك 7-0 5 از يو امنع اهلا ان 0 امس ماعلا تل دلي (ولحم 5 ستحل

 0< سومخاخش لطلإمالاناا ٠ (سمجصل ضعي نالناجىا 0 ار
 ً 5 / : و .- ْ 8 ع هَ ع

 ءادارارمجالا ننعرضصغلار يعش صفانلا ءاداي# لورقلا نع جت لة بجو املطم سجوالم
 ] ٠١ انزلت بجو او طل عيرشلا |مسءاضقلا اتمنا (م”تلكملا المعاضقلا ام ءاضفلا

 0 . ادع .٠ ىي يافع را سل ربل عوج

 بفهعم قالغادر دل ىلع يوجد لا قاطملارمالاٌبّجوم نىجركلا نعد ءاضقن وعر

 نسنحرمالا لدان/نقو هبلا ةنبسنلاب ةؤاصلا نسنج لكت لكما ع ةيولص نال ىكح درخ ىه ىتلا ير ةولصو ا ناك |موص هلع بجاولا سنجل لكمل وق هل
 مالع سن لعلاقة تادانكلارئاس سفك الهه قعد 5لحاو ةحفداكرع دم ىف هيلع بحي : رهظلكؤاداب بلوطدت ىقىهحدرذوشىللاات واضلا

 بجوام نسج ل وانني سنجل وانتي |لمرمالا مت هل وقوه غارمالاب تيِؤيرمل كلذ ناف هلوق نمىاليلللا انه نم صف ناربطماركلا ىنق ري هلوق
 نتبو بلاي تلباثلا ب وهنولا نضن نيباكرتاقللاواةراشتداارخآركذ مكة يطوت وبذ دل هاركذ امد تادانعلا لصق ر ارك عىصفتلا لصحي هيذا هبلع
 هيث عدو لوف تقونهبوماملاء اد قلغْتي مل ىانلاوهو_تقولا نعّئلطم هل وق ولك نجاد عم هتارفعز نملوقلاٌةررمالاُ تبانلا ءادألا بوجو
 هتاؤفب توفي توب لقت كر ومالا كرت محا ونكنافاه ون وقلططلانتلاوتاراقكلارطفلا ةقَنصَو حلاو ةطكتلاهرمالاكهتاونببر مالا توقي
 بجي هنا ىلارغلا د ماحتاو قيرضلا رك, ىاكةييقا ذل نمو ئحركلا نحل ىلا ظشل ا 6 انب اص ضعغب باهذو [ىقسم هرف لرجتتلا(ناكن او ءادا توكب ىو الكلب
 هل وقو 2 7ندعملافانمبذاذ الاى [هيفدويملو توملا تامالع كلاردانيح وار هلارخا ىف الا مناياك نت عوربخان بماي هن ىعمب دال رمال طايتحاروغلا ىلع
 مدع قلطملاب دارملا ناةّباوجلالصاحيو هيديشللاىلاوتذولانعْولطملاَللااهنتنم هب ومالا نوك تيك تقو ىف ىدوي هي ماما لكن اوهو لاوس باوجإلا قلطم امكحو
 تهم انهو قلطملا هي رومام اك ]لب روماطا ىلايبتقو ى اق ةرتخات زاجى ا -ىعارتلالعابجاو لوف 4 م هنسيتليقملابو تقولاب نيبينلا

 ةنآجاجرزلا ليس ونارك5 و ةلزتعملنضعب و كي نمل لها ةماغ ل وقوهوروقلا ىلعهتاانباوص|نمخركلاىدر ورا سيصدلا هوان صارو
 ىف ردصملا عاقبإ باطارمالان أل نة امرضخملا وليف انكروفلا قلعه: ةفيبخ | نعى قرَو ىحارتلا ىلع ئفاشلاو ليغ لنعوروفلا ىلع مسوي ىلإ دنع

 لاثتمال لعب قاطم لعف عافيإب لطو مولا ةلكأ ىلا دوق هل ناىلع ءادبزرمعللاءارتشاوف امك داملا صوضتح وهاهنا تقولا ص وصحخو لبقتتمللا
 رمت قولا ن يق نعرمالا قالطا نذل ضورفملا ف الخوهو اقلطم قب لوٍضسقولاب ليقنم ناكروقلا ىلع ناكولذ ليننسملا ىف ناك زج ىف هعاقيإبهب
 ةلوجرحلاورسعلا لثسا ىلاعسسلا ل وريف ضن يقل نم بعضا ورعسعا نكي له ىلع هن ل صتنلاب ةعوضوم ىلع داعلر وفل اىلع لمحو لف ليجتتلا ورينا
 وادا كءاصق وكب نا ف *زامفرمالا فو يعسيل هنّ هلثم ليدي رومامريعر فلا كعي هير وماملا لعفلا ناكرمالا نمروفلا دارب و روقلا ىلع الوم ناكول
 ظزشت ريخاتلازاوج قلعت ن وكيف ةسقن يعولعيال كما ناؤمأو لاوس باآدج#ا هتوفياكنإ طرت هل وق هم لوصحا ىف نكعامجذلا ىالخوهو
 ' بتلغيرمل كامز ىلا ةرختوي ناي نظلا ةيلغن تعا ملعي كلذ كاب اولا لصاخ# لظاي وهو هيلع قوقولا نكي ال طرشسسا ةيلعكسملا ف تاوفلا أدع
 هلوقوهو و دكر لابرمالا قالطال ا ريصيصل وق وكرت هيلع م ىوجلا ءاتتبهل 2 صياكددان قاجافم توملاو ورملكلا ليفي ةَبِلغه هتاوت هد ىلع |

 ىظنحلا يقف ءامسلاهتقس ام *ةلسلاو واصلا هيلغهل وق وهو قلاب و لع ورح لكن عاو دا[ لاَهبِلَعة لوقو ةرطقلا ةقلدصي د: هككلا اونا د للغت
 ريصنكنلكملا نا قع كيلدلا تالهؤل هتاذ كل وق نىك ١لوصفلا ىف انك اضم ىاطرغمربخاتلا بر يصل انهلذ تقولا نع قلطمادتم لحلو لكو
 هدكولا ءاداربخلت ىقاطرغم ناكول قمت اي رمل و ةئمّنلا نع بجاولا طقس وكلا اد[لبق ل وحلا ات نَعب باصنلاتالهول ناتلاى ١ هت اذردخانلاباطرغم
 لالا نانجونتعالواةَيلالاةرافكلاب اوهام نيغلا قثاحلا ناىةعيتشلامتهذاذا كل وق 0317 نلعملا قانكريخاتلابثابو ةمنلا ف يجاولاىقبي
 مالا ءاياة ثلث مايصخ نبيل نف ةبقررس رت و اوهببتوسكو ا مكرلها ن هظنام طش | نم نيلاسم ا ةثتع 6اعطا هجر نكت ىللعت هلوقل ها لقذ لنع(موصلاو
 يخالط قم رمغ هنال لالا رانكلاب نه وباكو موصلاب شكا ف راصد ةلام بهذا ذا ذاطرفم نوكيا املا نادجو عماهرخا اذاذ قلطم ةيلامل«رانكلاب
 قع وق ول رىثاوغلا نضعب قا نكاكردخل قاطرفم نال و ةوصلا كرا فكةنعاى رس كم ةيلالعا 5 :رافكلاب لحود تاتاكتر روفلا لع قلططط ارمالا ناكولو
 اكمالاتاقوال وا نعربخلتلاب رشاد ءادالا ناكماتاقوالواافرمالا هجون لقي ءادقلا ل َيِجِمت بجي هنار وقلاريسضتاو ىتارتلا نود لاحلا ىلعىا- سوفلا
 - ىشاشلال وضا.......اعئاتاوحلا نسسححا "٠ ن نعملا فا نكوثت الا كلذ عفري كنعب ىذا ول ىتحءادالاباذ وقوماناوعت اير هنكل



 امج هنيقمو ٌقلظم هيدؤم املا تول ثحب عام باكا م لدالالصالا
 . . تحدد ل

 5-5 لأمن خ يل, سعي 1 يس نارا هل 4

 تقول وكي عون ناعونف ثذ وطاامأ هابل توك تمراعيالا كا ةعراسمانا الخ ب وجدا
 يباوبرصا كك رقلامالااكا“ "11 ييمام اك سسالعباملاىا | ن دكل وق نابذ كرر واجب“ ا ا” 51

 | لفل رنا عونلا الهركح نمد 8ونص ل دنلابت قول (لككراغرتتسا طرتش كحل حفلا نرظ ٠  0مت ب 5 غي و 5 يه »ري يه ع «٠ .٠
 ةيوتلملا !!فورتر نيكل فور ام فزفن نال نيم املاءادالاكا 1” اراقنال 1٠ ١ اب اكحل لمت نىك .

 ع 7 ٠ هه .-# . اف 24 3-3 .٠ م «ةتفولر ىو ٠ 7 ه رى : و 2

 رولا نترك ا 3“ "لضافلال ابل حس ناعما ,تنولاك
 يخل رزاقلا تقو عيمج ل غشول تحدد ىرخا واص ص قات ف لنّصلا بوجو نا هكح نم 3 .٠ .٠ : 0 مس .٠ 0 33 2 ىلا 6 - 5 يب ايل

 اسقلكما  ستقولاىأ تت متنقل ىا٠”1راورط تقول لبى رملا تول بروم ملا ا

 نت ولا قاع وشم نا ا ويغ نول ةئيِعَم شنب هلا هب روم امم اى خاتون هيكح نم دز وع ربلطلا
 .. و

 ماخاكا ب ايومانلاكا , وتلا نيييلاب ,,  . سمن ةباقزلا اناا بسال“ اظل لروما ناوي“
 ل 7 ىهج 21 ىقع هذي لاروع ف4 بر تلا لف ,رذ 7 ده
 ٠١ عاملا يل ىونول اباد مد روقولا و دقو رغد ىا "اني م م درصو ب نان باوج قيض نوع حازملا تيقن نه وروح ازملانبتعاب ةئينلارابتع كال تقولاة اضن اول عفا وه نعت

 نموا( هبلاوهو تةولادر لقتركن اها وصلا لثم كلذو هلارايعم ف لا نوكام لاخلا عوتلاو تقول رح 3 ف نسينتحي# يا 7ك اهي د رع ب 3 عه
 مقرا“ يومقلد مهل وطي تس 7 بف اسدلاراسم قولا نوكيا اللا الخلا نوكاكرلا تقولا بوما ىا 2-0

 نيح م فنملا نا تح هذاكبغ ءاداز بيكو تقول كلذ قوربغ بحال نق د هل نيعاذا عرشتلا نا هيكح
 5 رب تقولى 5 ماك ماي زي مىصلا ىلا | موصلاى ا مروصلاكا

 قرمجازملا مفسد ذاو ىوناحاكتانضمر ن عع قدرخا بجاو نع ناضَميف هكاسما قادر ميملا 7 1 5 2 .٠ ا 5 2 لي ع رس هع ل ههه
 5 مو هلطر 4 كت ا تا ا طق ا ناسا اس تا يع هلا هلع

 .هصددضي 6تانسمالا كال ةينلالصا طوس اكو ةحازما عظفل كل 3 ناد نيانيلا طارش | طقتس تقولا
 ماه |” ىريبخنل احلامك ©... .اطسيقلا نم... طاطشالا...... اهدمرنلا نيصناكا

 صتخا هناذلا هنع ل ضفي"ىلل ىرظلاو ف ورظلل نعل ضني ىلا ترظ لمان ماعومس | ةغللا قير ظلت هيوماهاءادول ىا- لحفللازرظ هلوق هل
 اراعم عسل ه نعت ورلفملا لضفيالكى وراق نعل ضفيالك نلاو ولصلا تقوكف ورظملا نكل ضني فراخ لكب لوصالا همه حهالطصا قرعسالا اله
 ناانيه قولا ةيفرظريستو *ولصلاب تقولا لك اغيتساظوتنبن1ةتيذرط لعل ل للاوزلا ىاح هل وق كل ١ نلعملا خانك وصلا تقوك
 نال لوالا وكلاب هتحىنختسم كج انه لبق ت اذ  ىرخب 8 حلدص ةىض انيكك وذ 0لجا> لعفلا ءاذا نعل ضفي,نا ناكما عم حئاولا نوكي
 روث بجاولاو عوطتلا ل وانني لطم ىرخا جولصة ضم هلوقو عوطنلا هه م صغيال ىرخ| ابجاو تجاولامجازي نازاج لبق هت مزل سي ىاثلا ب وجو
 عاتجا دوما و كريغب تق ولا اغتشنايروظلا تيب وت نم لصاحلا نالودكتلا نه نإ! طي اكودإظلا تق ورعيمج ل غشول ىتح هلوقي مما سيياناى اك كيبل
 « ىه لب ديبالا تسيل نبه ىتح ةيلكن ا ٍباوجلا يلقن انكل و لبوملاو نيئاتلا ياي طرت ةبساتمللاو ىدوملا بس نيكه تن انلا هرلظلا ءاداربجغلا
 ةينب الا يا ةدبعم ةينيدلاهل وق هلم ثنرتمدل تجشإب يه لوقت ارش احااتم لهفلا ف ةخاب بوزن ةياغلاناذ ةغلاشأ
 د ءادالا ىنعم ةظحكلم هتاعكرلا ذ لع نامت بجيال5هبروماملا اذه ىلع هل( ىوتملا ق بطني 7ث رح ايعوتداايصخش اتيبهتهبوم الما نييعت
 ةيعورب ةىم لوصخلا نكمامجازملا مهل ةيذلا ف نيبقتلا هر ابغالا تعسو تيبخرظلا نال ةينلا ف نيبيعنلا بج دامت اواهلاثنماو سفسلاو ةماّددلا
 توصل ريغىلضول اذ ةييقاب هي نوما اريغةىارمحازملا دوجو ةىصخ عوشلا لب نماكع قاولا ىف هل ار ابهمراصضو قيضن ناو تةولارخا ىلا قاب انه د
 طقس ناو هيروماىلل نيدتمريع منال هعم نة ولاريغ هدضوهو ريغ ةجازمىا2تيقييلق و هلوذ وشرع ضيا نيبجملا بجوف كولصلا
 لفي ةلعفلا هقرغتسي ى نلا تقول نهجه >ارملاو انلا كلذ هنن دميإَم ىتلارابعم لعفلاىاز هلارازعم هلوق 00 تقولا قيضل ل بعل رايخ
 يم وصب نايضمز ىف لنول ىتح_تقولا كلذ ىف ةريغب “كمل وق وكر ندعملا فانك صَقَي صقب و تقولا لوطب لوطيد_لقتتب ههنع
 ١١ ندعملا يف لاكاكببغ بجياكو عون بج دامب نيعتف عواتلا ليولبت هيلا نمل و نيموصل تةولاعسيرمل هنال هيف زوجك ل واكو ادإ هبف بجي
  نيعم تقو قفهسيرجانمك انهو هيلع دقيرل ةفضريِضت فلكم ادارااذاذ ةفصب اموصر بلل نيعال عوذلا نال -ىونا عامل وقوح
 ىلإ لوق ىلع ضِتره او ضاسلل نعيارتحارمرقملا سيحصلاب نق اتاوةةزاجا ناوكي لي اعربت نيكول تقولا كلل خ ق عرمملا لصق مث هل طانغ ةيطايخلل
 تبني نالذرطغلا وهو ندا اصل, صنخرتلا مهل تندث اه هتال ىوز اعرعقيرخ ا! بجاو نع نانو ز ىف ضاسمل اور ضيرملا ىون اذا كلنع هناك" ةفيينح
 رسفو تقولا فن وجيالّنإي موصلا انه ريغ وهو حازملا عذ لنا اذا هل وق 0ك ٠ لوصفلا ىف !نكىلدا نيدلا نم هيلعامراضق ى شد نيدلا اصمل
 هم" نيكنلا طرتشي فانا دتعو غلا طقس هل وق هل“ ٠ ةيولقدلا قرجازملامحازملا مق لتااذاو هلوقي دارسلا ناوهوتي الدان لا *لعب
 موصلاَ ص ىف هنالنيسفتلا اذه لْذنم ىق لبعلا قالطا انلة اوبن ككل ذ قارات نوكمل ليعلا ةبهج نم نييعتيبنإ نم ليالق عباشتلا نم دجو
  نيبحتلا طارتشا هل وه لا م هظفحاق نمحلا نتايعت ىلا ةجاحجل3 عراذتلا نم لصحدق هن ال نهبكتلا كن وصلاب وبلا انه ىف بط انهو ةراتنزم
 نيشاملةناوهو لاوس ناوحالا طقسياكد هل وق كللت !:ناضمر هو تبون فلكملالوقي ناي ناضمر ىلا (مىوصلا فاضي ناي (ثوصلا نين ىا

 اكءىا- م 1نييحتلاطارتشا طلقس هلوق حبعت ام عبقملا مصصلا نم ةيناليىداتيو هينلال صا طقس نإ ىتبنيف ناضمر *وصل تقولا

 ءاطخملاب هرعسالا قلطمل بيصا تاصمر ىق نيغن الم هن ال نينغتل ا طارتشا طقس حازم عخلتاءلخ تقولا قرححا زملاعطققل نييقتلا طارتشا ناك
 امكناكرارلا ىف د وهو لبحر ايداناشالانت ىونولا دز ناقرمل علارخساب لازيبيكعوتلاو ست جلاوحساب لاثي تاكم ىف نيعتم اكثعصولا ق
 ىقيف لطي دوسالا نال ادب لاني دوسدلا لجرلا اهيإ لي ناتلا فد قم وه ه ندرب هلال جرلا ىونولاكتصولا قءاطخملابلانيد ٍليناي لبق
 - ىناثتلال وصال دع ىت اول |ىىسح- | م ليقانكملامسا مل صي ىلا سنجل ارعسا



 ليها ىإهبر ومالا نعوت لحا شح ] سود باّكلا و لّدالا لبصالا

 : 5 ١ جيرمل ناو ةيبلا عمارابن عار هيرو لكالا نع اا وهاعورس( وصلا ناك هنيلابذلا لا 5 7 3 ١ هل حواس اوه

 د ١ اتلاوب ذيج قر بجاولانال ١ كالو(٠١ ١ ار مولا ىا نيتت كناضب افلام ايان عل نع :ولىتح لبعلا نييبكس هل تد ولا( ننعم كنان هل 0 -. 2 مد يح 0 اس كدب جب 6 , هلم ناك
 22 ا نقلا( 000 ا لا انهوكح نمءاهريعهاجنق ناضمر ءاصق روج لغملاو ةرافكلا ةوصادمقر .جوءاصعلاىه ا[ 0 ل © 3 0 5 نا"اإ لهاا 05 نإ اح
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 تةومربعو تودي هضنوع ةيش تجوب نالنعل دروجاّرملا دوج هين نويت دراشسل با
 0 ا ؟لاتايزفاو تغرم برت الا“ ل سا

 انعم اضه نع هيما صول كلذ همزل كدت موبا دنا /لتاذإ هلام عولا مكحرر جت هل سيل
 امنريعملا لاا ال ملا ويلا موضاكا ى القل قير ورنا نتانيا لدول نينا اك م قلطلا يتسن لاق

 كو 2 د 7 "0 0 ا رك د سلب ده ثا حا دع
 ثلذريغين يقملابهريبرغت نمُلِملا نكةالؤ اقل طم ءاضقلا لَعَجعوتلا نالزاج هني ةءافكنعوأ

 ١م قلطناا سقت يا | ىلعىا قبلا ام ناضمرواضقاكا رس قلطفناات

 ليبعلا قحلفنلا نالئونا كد لدملا نعرف ثييح ل فن نعد ماصاذ امانه ىلع هزلي مولا
 ١١ ا سر وززتملا (وصلل نيعملا

  5يي : 0 2 . و .؟ ع 8- يب ذه اذ بي هل

 | >  َ 7 5 7. , 2. 5 59 8صحي دس - 2 8 هى.

 جا كسلان هد كهقفنلا تطقس قىكضاكمابل ةتضت اكن علذلا قالووسا ذا: تع اشم لاد ىتعملا اه
 |مسارلصا لاتوجد كا د رس جوزلاى ا امناموزلاىا اب عيبانسلا يؤ ل تقرب هلا فصل نإ كا

 ىلا ف ما فه 057 : يعل

 لتسبعحلا نكهتيالؤ عون 5 لعلا تيب ىنكسلا نآلاةلعلات ببن عاهجرخإ نم جورلا كتي
 عل

 اح
 ١ دردعبالافا

 ىسانلا لك || درس هلعل نستلا تورغىلاربغلا عولط نم ريع ا هقيفح عاجلا ةبوشلاة لكك نعلمه لاقي آَنحملا 2 [كام لاو ةلوق هلا
 هلق >نممأتلا عولط نم ثلاسهالاو |مبلانّماو نئزفتلاو يلا ءاتقسلا ها انكعا ميلان رمل[ نم لق ناّتس الاف امورعسمسلا لكاو ةعاج د هبرتو
 داهتلاو ةرغرشلا اعلا ةبعرشلا تاعاتصلا فريتكلل الاقي ناالا ردات ةيفرعلا فاعل ادد نحلا ىف ةوخاملاو ابي هرغىلا اد عولط نماورعهنالا درط
 ةبجليءايعهتولص نكمل ىتحو البصل ندد ةنضاخ وصلا قحقزادثلان م نعيامن ارجقلا تدان ثاعب سبل هتبراإن ناالارجألا عولط نمىوثنلا
 اهو لياك ةانفلا تالواك داعلا نعذاتعل ةنلا نو لاك دايك ةامعةنال- ةيبلاعم هل 4. هلل كوصخا3 انكءا عراد ولص ٍدزو لذو

 ننيبمل اوك وذ كم نوعا 3 انك ةيتلابدلا توك اكصض هلخكل او 3:هلا نينا هل نييصلت# هدا اوسع الا اورما امد لاكن هانا لاك صخلخإلا نم
 هلو قف ايالا قالطال ندعم تو هل نسإإ هتاف ناضمزءاضقكانق هل وسلا ناغيرملام ىارارعملا نعوت نم ىاتلاوعسقلا ناس اله -غا اتكوهلعشلا
 هيث هيف طرتشن 5 لبعلل كل ذ نسل ونربولا لا قالطالا نم عرشلا كح ؤت هت هلل بعلا نيعممل تق ولا نيغتي لهن اذرخت هايإ نم لعف لاعت
 اممدذافرخ|بجاو دا لفنلا ةينبال» ةىنلا قلطع ىداتي”ككن نتلاو | ءاقلل تدون لوقيوناب نمعتلا ين تةولا نموه ظه ىف طرتشبك نيل
 نابض ءاضق ىو ناب ةّينلا نييعنهل ف 424-لدعلل كلة نسي ةليّدقلا ىلا قالطالانم عرتتلا هكحربخت هنالدلا نيعتيمل ل
 ه بجاولا نم مص لك ةرغوت ءاعت هل ثقؤلا نينعت (لونوحازللاذ وحول هل وق هان: ءانطملا قلطمو ا ضرفلا وص قلطن ةيب'هينكياك هلم
 هنن دع ٍتجبوي نان بعل نإ ةل وصعد ضارتغا انهت 12 لبقلل فش هلو هك نم افنلاو ضيجلاو ةعونملللا *ايالارتغ ثايقلا نمرموب لك لفنلا
 لصالات انتانم ىفذ[تفضولا تاتا كر تاكيالا نود نيوتلا ناعم توب امجاولا ظغي هنن كك ندعي نا هلن وكي اكممي كش امجاو نك يلا
 ميفشلاكل جلل حت هلوق لعجي نا هالاو هسفن ىلع ان باجي هلاناكت او هلل 5 لبعلل نسلو عوتلامكحرب بغت تاق والا ضعي نوت نابّصملا باجلد
 رمكح هلع بجو |اميقلعتاذا * هتفن ىلع امين تجدي نان نىلل نأ كل 5 لديزملغ اف لّدقلا نييعنت تق ولا نيكس كهنا تففحت اذأ زب كلهن د لدالا ىلع
 مانيصخ لاعتهلوقل ةرانكلر *وض انكهرخا © ارا نم 5لحف قاعت هلوقل تقول يقمردغى ا -اًهلْطَم ةلوق يح 1 لوصنلا ق انكهريبؤت هل سبل عوألا
 موصل تيعى للا *علا ىف ةراتكلاو ءانجملا هون وجا رحب اك ول ىتعي كيلا كلل ذرتخب هل وق هك منن علنا نكمايإة ثلث "ايصو نلعب تنم نسرهثت
 ( ضخ كوتا كلل ةرمخب ةرافكلا د ءابضتقلا لبيت اربع ولف هته لبعلا نكتب ككةرافكلاو ءاصقلا نق وق هل طاوهو عرنتلاوكحر هبت ىلا ى دوب ناكل رو لدم ا
 ليلا لع درب ضقن باوج له - الا ىونا عامل اوه كل م ندعللا قاتكروننملاّن عدل ىوناععقبهنِلَع ةراقكن غدا تناضمر ءاضق نع وبلا كلذ
 قلطط اس ضتوه و لفنلانددرونذمللا نعهموصرعقيائقف عراقكلاو عن نيكو ونادممردع ى ااهلطملقنلا وص لع عىكسلا تاوشو وكلها
 نقولا كلة فاعددذنم لئن قتاله اك هلعفزن يب تاتا هل وق كل 1ملوصفلا قل نك#لا دبعلا قحلقنلا ناي باَجاذ ثوبا كل ذريخب ليجعملاب
 مخ اريغ نم تاداعتسلا ليت تاريذلا باس ق لرط هيلع تفنن نعل اقح عوتتت *اي كل ارت اس ق لفنل ا ناف -ةننملا ىلا لفنلا فرص هيلع بجي داب
 هل لحج كيحالابا عراتنلا نب هنكك نذاذلا ل حفيل صحا, نيييتلال يق تاذ اكمل 5 كلل تدعملاةانككرتلا فوضت نقت ىف هلع

 ىدختي الف كزيغ كد ةدابعلا قحوهام قعوبقنق ا عرشتا ن البق هسفنن هتيعول امكاضي | ععشلا بحلاص قحىل اى لعلنا ىقبنيفمازتلالا ةيذلو
 هلك ها نبت ب نمانه تر ”لل عن ةلوقل وزمكل جو نمتدكس ترج نم نه تكس للاخت هلوقل ا نكيتي كى كل ىق هللع ١ هقح ىلا
 تمببىاةقايضلا تببو هر ىكصي نيج تدب قا التصلاو ليغا تيبإفت!لاقيإكخوزلا تيدي وهو هنف ئهلتعت تدب عما -5لعلا تيبوع
 زهاون ةيثلا ةقيدف ةضتحا غب نيتتاب نادلا جل كن كن وت ورب قم نه دن *«<قاعت ةلؤقل لا عونملا قحةلوق حا مهبؤس اننا تاي
 ةلاهساّتحاءازجو انا اهتشتعيلتت ةلباعم تست ادناق ةققفنلا تال عوذتلا قح تيللا "هزل نارعل ع ذ خدرخعا نع ن هاب و جارخإلا نع
 -ىتناشلا ل وص: وع ىتثاوملا نسححا تن لعملا قانكادمتناعم ليصحخت نع



 قنعون نسل قح ف همام نوكتسحص 0-66 باثكلا ق لدالا لالا
 3-3 ين رتلولووةوكساناوابتشاتبنل .٠ شلال. مع نذل ميَحرمْالا ك6اذأةبدما ل نسسح نعّل لي يلا ومالا ١ ةتنللاتالخب هلماقسا نم را ١ 2 و 2 9 هد # د ل

 عجم | 5ك اليا 5 هكسح كلا اس0 078 ننام دن البا نايل ومالا
 ناعو نسخ حق بروم اد بعا 0 يي امان انايبلرم
 لسع

 طع طع .و طع ا١[| يه 07 ع ه ه رس ١ 1 كسب ه ه مو» سى

 5 لرهلاو قدنملاومجتم اكسو كات هندابنأهبألالشم هسفنب ستحل نالزيذل سك و هضنب ٌسح جست
 وم 2 4 ْش ع ٠ 7 َ 5 طع٠» هلل طع

 »وا دهلابالا ظتس قاد ل يلعب جوا ذلمنا عونلا نهم[ ةصلاخلا تادارعلا نماخوعوةولصلا
 ؟ضيك هوامير اسفين سا برت انيس رس اروماملااكا ”١ ثني *تاروكذم فا || م سف سكيب
 هرمالا طاقسإياءادالاي طمس هزذموتسا نلوحاماما هكاعت هلداب نام دلا لم طوتتسا لمع دله بمس ل --8 بسلا ل علل ىلا هه بصب ||| يح لت هه ءت بك نعدجقر# ا

 لا نضيحلا هونج ضارتعاب واءادالابتجاول طقس تقولا ل 513 ةولّضصلا تّبجو ذاك دانه "ا ريا ريو ”باصنلاناليب ةوارلاطوقسك_ اضفت خان لو ”لاصاكا
 نسبا ضيع نونا ضاواعإب -- جاوا عقم 0 لو اك انرمالا - 9 0 و
 هع ديل ني“ د 1 ا متع«
 ل راما نعد تفولا قلضي طقم ضنا علا لهل تع ه:عابطقسا عوسلا نارابتعاب تةوارخاى

 سس دلال بن ىك ا”تاف اذاءاضتلاب يىد ١١بجاولا امفلكلاىا

 يتسلا) ةةولّصللةوضولاو ةرجلا لاكشي لَم كاةوريفلاةطسادَثَمَحَو هكام اتا دنلوب
 امنع وتو اولسغاف لاعت اوقلبروممام زال و تال اهةولصل لل اكولبمل امان اك |

 ْ برازر إو سمت يبل ١ ١ دل 7 ع ع نا هك ت2 ١ م : كص و ع

 [مرليدداذ ف سك مل ملشت ال١ م ةولص ١ن ىعساىا "لب تاذوفنسكسياعم
 9 ١ 5 ديدي و ومو هوفر يه و ده ل

 : ءوضولا تكي اك» هبلغ ههمجا نم نع بجي ى سلا نكاح ةلمساولا تال طقس هنا عوبلا
 نم _وعوضول --2 9 ةعم نم لع 0 11 ىحدطساول امن «ءطساولا سخن 2

 و لولدهعلاٌلولطاو ةممالانمرمالاولا وهتبماو لدمجنو هلوسرو هللا عباشلاوهذهفسلاب مايا ةيكحل ايهلإسانلا رماية كح ب حاصى الا اهيكحهل 00 هل

 وهو ىلصم و ةيكح هق امال لاعذذلا نم بلطي ا كميكح او بلطلا وهو اهتسهرمالا نال هي بوماملا ل عفلا نسح ىدمنقيإمت او ءاهفسلاو ةيلظلا فالذي ةلحض ا ءايلع
 ىوبندلا ٍضفلاةمئالم ىناثلاو ندجي او ه ءايشلاورملظلاو لدحلاو لدي اور حاحلاكضقنلاو لامكلا ةفص ل والا ناعم ةشلش ىلكرفلا رسما قلطيو نسحلا
 لتدعف عازنلا هيفو بلعلاو ةيوقحلاواثزلا و!باوتلا ورجالا همانملا قاتمتسا ثملاتلا هاك افنا نايعون كنايلقعا,هالكن اينعللانانهو هترفانمو
 ]بيرت قا ومتس |لعف ىف سيل ةيساوس عونسلا >هرو لبق ابر اثماوانزلاو 5 حاصل او رضكلاو هلئداب نامهلاكادبلكل اهخدالا نااولاق عر وه ئرحتنالا
 ١ نسحوبف عراشلا هبرماام هنع ىهنف باتعلا بترتلاة حسم يصعب هةبرماذ باوتلا ب تترتل يتسم اههضعب لعج عراشلاو باقعلا بترت قانتسااكد
 هةيديرت املا سشاعملاىاان دنعد عقاولا فىنعملا لب صقو نسج ل عفلا تاذ نسفن سيل ورمالا سكعن الرمال سكعن اول و جبت وبذ هتعىجتامو
 وهامو عراشلاةيرم|نسحوه امذودكى لا مكح و ريتعملار اعالي عقاولا ىقمق وا نسح ل عقلا ى ا عوشلا لعمق وتب ”لىعقاو ىا ىلقعوه ةلزتعملا لنع
 تنكب لطلا ناامكرملا سفن ىف ل اعفالل نيبال رصقلاو ىسكا نعتشتك عيال اقركتملا وو ضيفا وماياكوه وديكحرماالا تال عداشنلا هنعى هن صدق
 م5 راضلا ب نكلا رق ه عذانلابق كصلا نس ندرجق اولارصقلا خرسحلا ىلا ىنتبنامعرق لوقعلا ماو هلا نضل ىف ةيودالل نيساتلاروضلاو عفتلا نع
 كنب قرقلاو نيعقاولإضْقلاو نسحلا نعن ني كعوشلا نكت لافعلل هيلا ليسا هاذ لاوشن لوا موصوف د كاضمررخلا وص قس امهرجلا ىلاتواك
 حجري "كى نلا كلت هاندا نه رمكل فانتا بج همراصي لب للاعت هند نم اح م زلتس 0 سعا. رض هلاعفالا نسحنا ةيزتعملا بهن مو انبهنم
 نسقوةتيلااخابم ناك ةحابالل اصلا لعفل اذ تاكحجلا تبجولا هولعاذ و لاعفدلا تاكو علاشملا كول همك رصقلا غرس! بجو ةلزتدملا لتع ءحوجيرملا
 ىلع ها ىو هب روماملل نسجل نق ا وفلتخا  هتسح كل 3 يزتست اذ ل وق ك٠ تالوطملا ىف ةطوسفقرفلا ةلؤاو نوهن كداذا امله اذه ىلع
 هل لخلمالقعلان الل سافر وهو لظعلاب هزس> فرعي ى | ىلع هنا ضعي لاة ومما ةنلباكرمألةكحاكز ووض هنسج تين هن ال وش هنا يدلاو

 قفى مكح اذه نال هكرخب قاعي ه هلعمي باثيإم ىلا امه نإ كر لي لمعلا ديرتب يلقاعيو هلعفب ءرملا باتي م بجاولاذا ىلا باجي
 ركشت نسج زيا هيلع درب كلقعلا نسح نال كل ذزاج ال لّمعب اهنسح ناكؤلو هب ةماملا نسح ىلع زهشلا دوز وزوجي هن الو انج وم لقعلا كوكي الذ
 ناعون هسفني نسحلا ناز عاون ا ةعتراذ نسحلاةيفبك ى اماو نسجل ا تاذ فى ا نبسحلا قحيف كل وق هل » نلعملا قا كك اسحقلاو لرهلا ورمعنلا
 هل ف 01 ١ نلحملا ىف نكد وصقم لعفب لصحيإمو هيما ا لعفي كلذ لصتي ام ناعوت طريذل نسحلا انوه لرتحي نسح و طونقسلا لت سح
 تيب ؟ايوو هل حونتحو هيلع ءانت د لاعهالا الاولاوقالاب لحوزع لاعن برلل هيظعتاهرخا لا الو نمامنةل ان مشن ق نسح ءولصلا ىا-:كولصلا
 هل | وق عل_اسس ءارقلا ةعدرسلا ىلا اجا ناكق لكحل اة ةرعم لشن سك طئارشنلاو تاقوالا تاعكرلا ادعو تنايبكلا تن اكناواكروضخ ةسلجو هبادي
 ةتيخإلا بسح ىلعابن دل ف هئجإلا ءارجا طوخقو!لئاز اما نكر هتافر لالا فءلذع لاب طوتتسلا لمت<يالىلص نلرهن اذ قيدصتلا تيه -كاكيالا لم
 انوجو تقول نم ءزج ل واي تبثي ب وجولا سفن ناىلا ةرانسا 3 -تقولا لدا ف هل وق هيل. منن علل فانك اركالار لقب طقس هناف ءاملعلا نيب
 بسحر لمت لكيلعورمتاي الذ هطيرقت ريغيوارمايف هطبرفتب ذولا قضي طقسا هل وق كر محملا بهذزملا وهاك صملا لتعاعسوم

 وح ول طهسم ريغ ضراوعلا قلطم ناملعذ نابيجلا نم نيح ىف طقس الان ايروع ب جت س اللا مدع فو هب واصلا ىارحمتلا بج ءاملا دع فدءاضلا ظ
 ٠ هلوق هر ٠١ ندعملا ىف نكرمبذ اذ بوجولل طتسم عوشلا كتعربتعم لحملا ةغلابلا ةردرضلاو حرجلا باب ىق عراشتلا رهتعا ىلا اهتضعبلب
 و دييريت ءوضولا ناذ -/لا ءوضولاو كل وق ك9 ٠ءاجالاباهيدٌودو العاق ىكصين ناتو دوجتلاو عوكلامتتب هاٌءاد كا صيت نييريخىتح_سابللا
  وتناوحلا سحاب 5 ولصلا ءادال جهل نسحايث ا تدابعلا ىعم هذ سلو | هن ىف نسي سيل كلذو ءاملل هتعاضاو ءاضعالا تيظنت

 - ىشناشنلالوصا



 ندديغ قا وتاحل هادا ولا فوك تح : ب2 ١ تاّكلام لوألا لصالا

 ىعسلا هيلع ب جبقَحجل ةماق َلقرَخاعِضوم ىلا وكم يغة رب ىلإ سولو هيلع ةولصال
 ربو لصلا وسو قضفلال وصح مدحل 8 مسخ ||

 2 معماذاان“ يسال رز لل لل نيريسلا ...٠ "نظفت عيووضول اد 1 30 - دلضلاءادالبه تلح نكوهنعامفإس سلا نوكيجماجل فافكتعم ناكولواينا
 نم يرق ءوضولا ليل هيلع ب جيإككولصلا ب وجو لدعارضوتم ناكولواينانءوضولا هيلع بجي 2 3 : عرار اقيررتا < < 47 ني .

 :٠ ولصلاوبسو وبدت لوصخت انتة ىوايذاراىتلا“ ١ ١ 1 عوزسلارالانم ل ولسا وسو وصقل لوصتمدعل_ وب
 هد ا نه ىوسرم / ١ ٠ و 5 د ا
 نك .رسحل جلو ةيازعلا نعرخزلاةلساوب ىسح نجلا نأ ة داو صاصقلا هدو لول عونلا نه

 ا ار برس انزل 20 ل "1 يان عنو لاسو ىف ةيلنجانعتنصرتسد جدن .٠ جير نس
 اكول هنا ةباومام كلذ قب ةلمساولا(ةلعانضرقولو قع ةلكءالءذ فك سان عقدة طسا»ب

 رم الامل بجاولا (( لص دال هيلع ب جيك ارا لا ئضفملا شكلا ول و لحل بهكيإل ةييثجلا ن1 شضطارلل دلت را يي ادخل ا ا د و ل يس در
 ف 12 و وعلب ام نب مم هع 1 السن. اك هلل 2 ىلا نال أ * الا ءاين

 لشوءاست نعارابعءاضفلاو هقدتسم ىلا بجاولا ناعميلست نع ةرابع ءادالاق ءارضق ة عادا ناعول
 س نو ١س وبادالا ُ ها ةعاجب اناهقو قاولصلإء ذل لكم لماولاٍةرصاقو ٌلماكن ا عون ءا دال رحت يتسم ىل بجاولا طعن و ١ هاه © حا هنن ملاطع يا 5 ردم أ نه -

 ا ةبوصغملا يعل صا خلا رميلستو ىوتنتما ىلا نقلا ائقنقا| مكس عسبملاةَبلستويضوتَم اولا - 3 .٠ - 8# انجيلا ل و 7 طع ور 7 هيلع هي
 ع ادسإب مشاتل عاد لإ |" اللام ن ام ضلوفت وةءادااك ١

 0 سلازت 01007 وو اوال 'مبصخ[تقوو عيبا فضول لكبماستى ملت وق قلقنم تينمخلا ابا تصاخلا نل5 انه ىعو هي ةليرعلا نع جتا يك نا عونلا ان هرخكحةايصغ
 ىرتذل نيسحا نيبةطساواكذا هنيعلاةسحا هوك هدو نيل (نوكب نا هزليف ريغ نوكينارمزلب ئىانلا نيزك ناوهو م «لكهنقو - ندرفلاو هل يوك هل
 انااا وذ وللا نوكو ةظشساولا ءامتن ىلع ءانب هتبعل نسحلا هل [نسيل كرد غو ربغ نوكي ناهز اكربغل نسح هامل ابيرق تاك! ذاذ هتيعل نسحلا نيبو
 نر وربخلاسح هنوكق لماكعوضولاو سلا ى إل دةلاحتفلا نال- عونلا انكنم هل وذ لك » ئتتاوخلا ضعب قات كنالطبلا ىوددب هتبعل نست نم
 يعاب لا وحلا ةطساوهل وأ هل تهب وماما لعق ل صخزيلا ناق داهجلا و صامقلا5 ذو نجل ىاوستقلا اه ف الخبر ومال لعفي ل ص اكيغلا
 ضاضقلاو رتل تشو نزلا« ةيانخإا نعدرتقملا عنم ىارحقلا ةلظتنا » نسحا ماو ةنسقنبب نسح كلذ سيلو دايعلل بينعتو ةبوقع لحل ا ناذ هتاذ
 ٠ للا نرخ دق هابي ناخذ هسفترابتعا ب6 8نْضكلا عشت عه ةطساود هلو 016 نمؤخ اخ لتقلا نع ةئلظلا حز ةطساوب نسحاه او ليلا لثم
 املا مفك ةظساوب ق سحااو ٌتَولا نايت هله نم نوعلم بولا نايت 39016 ةَسلاَو ةولضلا هيلع لاق هسفنبإتسح كل 3 سلو نسانلا بنت

 ئا لقيرملد تارحلا ىلا كاقاهن ا بارخلا ىلا هل وذ نشر قا 3لك عملا هر هون عض نإ نسح كلل لذ نييلسللا» قلعت لدا ءالعا سضكلا اذ |
 امغاو ةمايقلا ثوب ىلا نضام داما مالسلاو 5 لصلا ةيلعدل وق ّه وربذلا الخ هن الانتضرفول لائامتا د بارحلا5 : نكياوسي ذارما نا ىلع اه تت ةرضكلاون |
 ”طساوب وضولاو ىعسلا نسح نا ءوضولاو ىعسلا نيو ثلثلا كنه نيب قرفلل ةظتساوباضيإ كلل كنه ق نسل ناعم عونلا انه نم ٍسرقلاو لاَ

 فسلشلا«لهنسح ناف دان ياو ضاصقلاة> ولجلا فالذ ةمواعم لاوقا و اك دوصتقم لاعذاب لي ءوضولا و ىىسلاب ناي داتا يهو5 ولصلاو ةعمجا |
 اصلا نجلا نسقش ين الذ الاه نضابضتقلا هللا سفن ئ دات طّئاسولا »كن شو هلد|ةيلك ءالعا و ةموصعملا سنملا لتقو ةيازجيا نعرجزلا ةطساوب
 نال ةريغلانسح هتوكيف الماكءوضولاو سلات !لدذلاوصمتقلا تال عوتلا ان نم بيرقلاولاقا6 لاقي وا ءالعالا لصحي دال! سفني هرجزلا لصخي
 ارب ن لكلا ق ان كامن (نتياَم ىلعدي روما ل عتب لصتعريغغلا ناف دا جيا و ص اهلا دو لهل ىارعسشتلا انه فال ةعبهب ومالا لعفي لصحياكربغلا
 لقو ولصلا ةماقابرمالاكهتت اوذ قيسريغنم ءالتبا هبديس د جول تنم 3 ق يحبو لعق عاّقيإ ب لطل دري لةرمالا نا ىنعي غلا ناعون هل وق هنن
 ميضؤلا تجاولا نيعوونل سنع رابع هلوكهك» ءاضتقاثلاو ءاذا لولا عانق الا ىعسض اهنركذ اذا .ملصيإذ مالسلا هبلع هلوقفكةناوخ قبسام عافيال ري

 عاد ارمعيل تقولاب ليدل تديرعلو هبلا باسو اس3 قين علاق لاعت هننأ ق >8 دالك اذ ادهن ايت الاو هداج ضارعملا» لاعذالاف لئملاه بجاولا نيع
 رابع عا ورتمم هنازغم اخذللا اذه ةاناغ | هتئتسم ىلا كل وق 0/301 اصير ضرشلا ععيإم نبه بِجلولاب ةارطاو تاراقكلاو تاروذنط او تانامالاو 5 كرلا
 نيرا ب دريغىلا يد مئار ولا س ذا هي وما امنا تيميلاولسملا هجوما وهما نم ليال ستل ذا دو لحمل ةفببتح نات نم هنال عا شملا نمربإنل
 تحتوى نلاٍتِجاولاك] ميل ىاهندعاكب جاو[ له رست نعةراببعءارضقلا ىا. زا ءاضقلاو هل وف هت ىذن اولا ضعي ىف نكءاداميلسلا كلذ نوكياك
 3: ىلاعت هلد هالك كبل دع نم نسل هن ال سمار نع ("ةبلاربظ ىاربظلا ع اذ جدلان نعنم ةلوقباكل رقي ناىغمي ن اكو تاقولا ثا ريغ قالدا
 "غصن ءاقي|ركمم هيلع عوش هجن وقع هيدوماملاءاداوهألا لماكلا5 هل وق هل“ ا: اون الاون ق نك ازتلالاب هيل عةلول لم هنوكواكماةربملاكديقيملاا
 انوا[ ةئئامانو ا دركم تقو ىف تيبدااذ| عاجلا بك ولصلا ءاذاكهيخولا اذه نمرضاق هجولا كل 3 نم لم اكوبرف ضعي نود ك5 وقح ضعباز وتساولو هقوفح

 قوسام قاضالا لماملاو اهلكتناناصقنلا نع كريغو ءادالا قوقح نم قحهرذ كرتيالم قلطملالم املا ذ اهحراخو ا ادرلخا دم ةنسوابحاو كرتبو |
 عصا ةلزنمب روصق ةفصاهادغ هذ ةعاجلا نال ةيونكمللا و لصلا هن دارملا واصلا ءاداكل | وهلا نرضاتلاةةماج وهو ضعبن ودار ضحب هبذ
 د ةالص تلا قاولقلا مالساهَيِلَع ةلوقل غلا تاوطلا »ل وق هلا ىهني: و مكلشملاب لاثملا قباطب حلف 5 واصلا قلطم ادع ليراولذ لائازلا
 ىلع ىاناوحلا نسحا| ٠ قيتقلا تيبلاب اوذوظيل 5 ل اعتدل وق وهو ضنلا قالطااضيإ ةنانرظلا نو 90 دام

 5 ىتن 0 | هوصأ ْ

- 



 همكحنو يصاقلاءاذالا ثحك. ئ ضن - بباكلاو لال ل صالا

 رويل تيد تدم يقي 7 يو و أَم خلي ههقحج ادا اكلة نوك تفند دعت د 2 هل بهو وأ هدا نعوتقتد) كلاب
 ايون ول بصغوا اهماعطونا كل ياوهو كاطع رضع ل تلا نم هيوم

 افلا 0 ماعطل 4 نوال ميار 0 ا”تافرقنلا تلو 20 0ع ا

 عيببملا َراغا ددسن ياواد ءادا شلل 3 قوكيمي وني ظ0 سلو
 2 ْ ا ري داتا ُُ 318 نا را 0 ور 0 برم
 م يلدا ا هيلسوهل هيِهودا اهتم ةعاب .د|ةنماورج وا لنع هكر ةاعلابلا نم
 يبل ةراجلاد نبل كو 0 ول ع 0 رس 11 0 ع ا متابعا
 تفصل انضوملا عم بح اول نييعرميتستوإةرماقلا ادام كك اورعيبإا نم هيوم

 ن0 وا

 ظ 5م هةياتعاابها سيشل عينملا درو نم فاول 00000
 الس عسبملا نع وز عسم لينغا 1 ب شدا“

 ناكم فول لد يات 00 هال تعلاب دل |مابم بوصغملا
 0 را ضر لالا 000 - ١مل بوصغملا نم

 5 6 ريتا كاك 352 |هناعومل دل انمرقكحو كلذ ىئالولتملاذ داما
 0 را كاصقلا 0 الام < .17توا 0

 3 0 يعور قيل داصتنا ريك جس 0 هلا ب.
 0 الا ىوس تس اماعرش الو رشا اياريع فا هاّضقق قيرشتتلا#"ايإ قالولصل كرتولو !هاطقيشلابعلا ادينعور لما ندلب
 ارد وهغطا اغتال اود ايل و ةيحطاذ كزبزفاّقبق دسك اب هقح جلاب امو نط لح ذاطإف كلاما قح عطفقيإم هين تلىردلا ذا اه هفع ءادا هل وقول
 عسبلاوريزنخلاو رغلاي عيدلاكنسافلاعيبلاتا ااملعا كسافلاعيملا ىف هل وق كل » ندعملا ف تكتاذرصتلا كنب, كلم هنال قات الاب ناضل نع
 وا يري ليوا يرتغملا هتني نطو دوس اديععاباذاامكق اوس لا لها نموشو هملعد علا دان لىاعلا لجإل ةجفم هنقو لقحلا هيضتشالووتب

 اعف ءئش ني لق اعتملا نم نجا اولكل ولي قاتومصم حط نوكيلسافلا عيبا ىرتشملا عببما صيقازلذىرت:ملااق لوتس نا لعةماوا هيتاكيب
 تهووا جهلا, عئابللةسملا ىرتشملا ىدعاوا عئابلا نع يرتنتملا هنهز وز عئايلا نم عيب ا يىرتشاراعا| ذا عنابلا ىلا عسم ادر ىرتشملا لع بجي هداسفلل
 ناش ناف-تجاملا نيعومت لن هلوق هل »بتكلا صن لانو َتجلولا نيعوتيل ستات ود هنن ادا كل 5 نوكي عثابلاضيقو عتابا عبط اىرتشملا
 نال ددجولاىلا علا نعا.جارخاوهرعيلتلاوضعم ناب بيجاو ءاقبلا ةعنتملا ضارع هلا ىهىتلا لاعفالا تود ةيقانلانايعالاف نوكياغارعيلستتلا
 هتايلاثماي ىضئفياهنالدامدا تدعي عا دااضياكونبدلاءادا كوكي دانه ىلعذ هد دو دولان |اههحلست ىلاعت هنداقحدابعلاف هيساتيام ىش لكويلس جاادمب

 ونيت يسسلاو عوكرلا ىف ةيناهظلاوه د ناكراذلا لب لعتإلا آل! ل يبل عت نولي ملوش هر جدوي ضعي فانك ةمنلا ف بلجاول لا ةيضلاب وشهامناادنابعاي
 نابصقنلا عم ٌ الفلا تااجفكرن !ذلذ له ني الن جلف تيدا ىا اوهد ةيادرلا سها ىف نيت جدلا نيب ةسلجباو عوكرلا دعي ةموقلا
 هيوم هن وكلا حئتتلادرىارصائعلا ءادالل ظن  نييدلاي هل وغشم هلوقهش وقر عّرضلاف هطظسو ضرخ ىفانلاو تسوي ىلا دنع و تصولاتاوغب
 عيب او بوصغملا كله ناذ ىصاخ ءادا نب للاي لوغشم هملسى ا كيذ كلاما ىلا هه بصاخلا لي ف نيردلا هقعمناعراف نع ب صغ ناي نب دياي
 نيباءو جوري لاما تيب درى نلاوه -ىويزلا ءادأ و هلوق ةعلب ءاداهن وكل من ابلاوؤ بصاقل اة مؤ ترب ةيواهس بةنابىرتشلاهكلاطديذ
 ءاذا نوكد درب هلو كل 5 عم اؤوتساو نأ للصلع ذهن الكي نبق ووضاق ءاداهناذ ةقايزلا ىذا ثلذ سلا ملعب ملاذ, هلوق هكر » ناعما انكراجتلا
 عازناكو هعم بجو ىنلانمصولا ءاقب ىدتسي لماكلاءادالا نالرظن يفوق كى ءيزلا كرو دوج تضو نعقحلا بحاص قخاموقسل الماك
 هب دوج ”كهنارمهاظلاذ قىعا بحاصولعاذإ هن الاقي ن ابرق الاوارصاةءاداهن وكل ظرشتي نينجل ارملعلا منع نا تدفق حلا تحاص هي زوجت ناو هن اوه ىف
 ليم ققحتاببادوبقا كل ذياب لعضو الجلل بأدوها رمال ادا ققحت عضوم كيبل ديفا انه رك ناك ومالا دالا ىفعت كلخ
 رابتعا نماضبا ناتدرج هل ناكدجو توددج و نم ءاد| انه ناك اطىا-لا نكمإناهل وك هل ١ ظلما 9 انلاهنو لي قمت تناك نا اوانلاع سهاظلا 3

 ةروص *لوقعم لثملا ناكواوس ناضتنلا لثمويإش ئا هملست لع ىدوطاريوم وهب ربج هتاصقنءا |داهبريجنتب لثامدل ناكتاذ اكرابتعاةلعو دوجولا

 ريتحيو ءاالا ف طتقسون اجهل نكولولو هلا تايانجم عام للاواوهسسلا 5 د هايج باق ةيابعا دك حسا 701ج جب

 لجون كك لذتم هل لقعي المن "ل لطاب وهو لجو تصولاىضتقي نااماهّن اللا ةللثمالذا هل وق وق قرد لوصحلا ف اذكا دوجوم ءادالاو لاتمالا
 نولطبةطساوب لضالالاطباهيفاط لطاباضيإ وشو لايتعالا ةفصب نيكولا سفن يقي دا ناكر ع ولصلا ىضقي نايل صالا حم دادل صن

 تسسسلاب باييالا كمثل شم هللقحلاب تكرديبناب لقعلاب اما لشلا باجي نال - طقس هلوق هلثط م لوقعملا لق د لوصالا ضمن وهو تعصولا

 لثم لصإالا نع اسفنم هل ن سيل تصو ناكرالا ىف لال عالاو ظفسياىلتمصحاو لج ورمل ذا الثئم هل جيلا لعج ناب مما اماو ءادالل بجوملا
 ةنسلا ةنهنم *ارءلا»نه ف اهاضق اذإ هت الل هيلق الا هاياريغىف هبوق حلا ير لوصفلا ىف انكمت الاى وس ذب نمشي الفا عوساكو العال
 لوف نحو تاوفلا بسح ىلع 0 اهاضق ةلاعسملالصإ ىف يفاننلالاق و قدرثتتلا © اياوهو ىمئاةريببكتلا تنقد نالربكي هناذ ةعاي
 -ىتاشلالوصا. ندوب درس وون برا اع ولا جوبا



 هركح هر ماقلاءادالا ثم. ] م6 باتكلاو لولا لصالا

 تاريبكب و نونسلاو ٍتوسلاَو ةخئاولا ءارق كرت قاتل داع سجل ايزي كتلاةلسيل هنالريكياك د : ا --0- ىلا هع َ هلؤم / ه٠ أ
 وم 03 مش تضوات وذل تروق الاوان قر إيفل

 هاعرشول لدم وهد ردلاب كا دريت اثر ص ض فلا ف اوط تاطول هوه ساابربجبهنانيبلبعلا |
 6 ,مفاصفنلا < سمرا 3 9 ىأ ال ناصنلاىا

 ْ ع م ب ب هل نب الي 4 ني 1

 هنال ةفينخ ىلا نبع نويلملا ىلع مل ىاكضباملا لع كلر »لج ناكماغيز ىذا انه ىلع
 . نك ََى 3 رق ناملاىا |”ىرلا اا ام تينا ٍٍِ 5-5 7 منو صغار شمالامنا ىا

 ب 5 حل : هر دو > و ه6 ]وه 25 0 هه يو

 ظ رب ود رلاو لسشلاوايزتلاج......... ال عئابلاور بصاقلا ٠ ةدول كا ا٠ل ؤ وتقوم عصف نايل تصد ال
 ١ د 5 انك ب مح 3 2 4 2 3 نا 0#

 د نرمألا هزل عه للا لبق ىرتشملاوإكلإلم!بنع تم اذ عيبل روج هلام لعو مساخلا
 ميل نا يعملو متم بوصقملاوبو 7 1 لى لا ىلا ميس لب

 هناكراصك هيبس لدا ىلا ك الهلال تتساةيانحلا كلت َلقك ناهءادالا ل ضار ارنعاب, بتصاخلا ب
 7 انترنت للملا ىلا ديوس 3 اس يئادصلا .- اطدؤوتو رابعا فن ق 3 5

 ظ : “2 ع . 7 - ٠ .٠

 تشن نجد بصا غلا لتع لخفي الماح تاؤر اذا هي وصغلاو ةفرتح ىلا دع ءادالا لجوومل
 ْ كل :. راع متلابوصخلا املاك ...١ رسما و ةلطرم , 57

 وهب ايلا له ىف لصدام ةفنح ىلا دنع ناىضلا نع بصاغلاًا رباك لاما لنع# دلولاب
 : عب طوع ناسرو هوتمرت , | سمي

 هخيدولا3 لالا نا تتير زول ه عادلا, ن عت ندع ءاضقلا كلاناضيإمن ا ضقان دا ناكةلماكءادحلا
 رعب. !هديدعتلا عر كاملا ميل ى ا ١"لصإلا زعتر تعالا شهلا ترك او دك زغال

 سا ٠ س © طع < طعو م .٠ #21 سو

 ارسل لش وام مقلي نيعلا كس نأ ثضاخلاو ليكولاو ٌعدوملادااول بصغلا ةلاكولاو
 000 لا 7 ال د” وكرملا ةروصلا أ لاملا نييعت ةرئاف .

 مدخن ا نإ © زك وزال سنار *

 ىلع ةعرطنتم م دق لئاتملا نكل تسي هلآو بريتي لثملاب ناصتن!ريج نكما ناهن اوه رون ملل صال لع عمر فت ايا انه لا اناقو هلوق هل
 وهلا نجس عوانلا لحج تانبجاولا ىف لشاب تاصقنل اريج نكمااذاةناى١لوهلارطنتلا لعلك سلا زن هو ظاقس اكربج نكول ناو ىا ىفاعلا ىطغتلا

 كعولاو ىملاورمتلا ةيناغ كرقلاءانقا ناؤئلغا- ةئت افلا هلوق هلك :نوصفلا ق انك الضلا :ناجاو نم بجئاولا كرثأب هن اللا ناصقنلاىنمي

 تر هلؤقو كلط نعئبملا و :نو<يرمالا ىاريشب هد ليغ | هلوق ناَذ تلاذ ىلع ةلزتنم ةروسلا لهو محوسنملاو 2ماتلاو - لاو صصقلاو المعول

 وهلةنوتن ةلهرحل لع تمكن ا و لاتماطبقتانألا طازضلا هَلَوقَو لع و كعو هبف نسدلا "ون كلط هلق هنيعمج قث هللا اح !نعصصق نيلكلا

 تاماذاهنالةّب نيهان لا كلبذ هل وق نلعلا» ةح وس موس <عرؤش نم كراصالاو دوما ى |نتلاضلا هل ومو لعب وضخ مها ربغ هل وقو ةزس

 2ةفئدح ىلا دنع هل 55 اك امتضولا 3 هقك ءاشا دانجلاب تلاطي و ءادالا دمصبن ل ناكصضشلا ةلاح هنأت زتا لنا ع قكت وعلو نتللا بري قاف

 ه ناسوسالاب لّيكش ىلاعت هلداههحر تقس توباامان انوش هلا يع ىقعاز ن وكيف سانقلا لنه نظاب ىآ وق ند وسانقلاب لماعلاوهمن اله لائامت

 ه4نكرو5 وهل 7 ذايجلا ق وتتيب و نضويقملا ل ذم دونف نرقلا قايكتصولا ف ئارم هئقحت نال وجا ق هند ءامحا ضِبق ام لثثم نه غي هناوه

 ىفابل هيفا ه وجا نالف تعم انمآ و نيعلا نع نطرعلا لصق نك الذات ناجم ارق لرحتاسي ضرع ان نالذ ةروصامأ اعمالك ةروصال- 3 >طنم

 لكشتم ماقللا انه قفاه دعيامو ةلامسللاعنهدازيا - ةيانجت هل وق وشل ان ثول ءاوسانت در هاه ليج هللا هيلع هل وقل ةيوبرلا لاومالا
 لئاسملا له ف سيلو طقشالاو هببريويلثملاب ناضقن/ا راج نكم نا هتاونهو نع وكنا لصالا ىلع ةعرتتملا لئانملا ىلع ل هاظ تطع هل

 ملك ببتسلا ةفص :غا جبس لو[ ىلا هلوق هك » لوضصفلا ف انك ثملاب ناضل[ ب وجو وهو تالثرما اذن لب ل حس كك لثملاب ناصتنلا بج

 ريبظللا عضو باب نم - ءادالا جو ول هنن كل وق ككل ١ ليقازكةيإنلاوشو كلاما ىلا(نلا حابس نايعلا وم ست نم لوا تتبس ىلا ىتعلءاق هيلع

 تالعنابلا لعن لا عشب و بضاخغلا كي عهتتيقب حجريق ”ةفينح ىإ ندع هلوق هس » تدعملاف نكن الإ ريعضلا نالت رغما عضوم
 نودرعسلا غروصق تالغاو ناضمتلاب عريف هه لتعتيرعوه و متل تلا © اهتهنم ”كسّدعلا نال لئماكصيلستلا ان هاوشدنعو اصقان ناكعادذلا

 اذا لمع انذلاز زب لعفلا انلوا هت اورخا جو "ازد! بضاغلا نر نم قولعلا ناكءاوس  ٌبصاقلا دنع كل ف 41:0: نلعملا ف نكبصغخلا
 تتناماذااهنالاقين يقام 5دالولاب تمام هلق لا 12 لْيِق ان ككل 5 نم قش ىف بِضاخلا ىلع ن اجا لذ ىلولل نموا اهل جوز نم ناك

 اتاهدااهتمتق تضاغلا ىلعف اضاصق كالاطا ندع تل قرتت كلاما ااه درف بصاغلا دنع عالجر ةيراجلا تلنق اذا امكلهئاربغرخ !بببسب

 ' ةلعناكوابضاقلالَدع لص قولعلا وهو كال ولا َبَدِس نال مظع دل“ امال اربع نم فيمتو إلا بصانل نياكه وق هللا » ليقانك

 . تن سمظن ةلف كالاط ا لنع تلصح ىلا 5 د8لهلةّينسا#لا لي ك كلب بدبس قولعلا نولعجي امو قولعلا بيسب هلضاخ نوكيف كا ةلهلا
 الا ةيلاراضروكك ءاضفلا ىلع (كقم هيزوع لصالا ناءاجتقلاو عادلا هاكحا ىف ىلكلا لصالاا6- 2| تابلا ان ىق كل وق كلا“ »لبق نكي صاغلا
 ةعيبدولا ف لاملا نيستا لولو هل وق لع زن لصالاب لئعلار نعت نذعهلا تلا كارا صيام ءادألا نعت لخ ءاضتلا نال ءادالا رعت لتع

 ءال وبل نوكياكىتح ةديعتم اهيفرحشهار للان اق لجترانعضغؤ اهب ىرتذتي عهارللا لوب عيت نأ لكو همها دلْجيب عدو ناي لا
 تى يفاشللاةةلخلن لتعخوسفلاو ذوقعلاق نانيعتن اك تاننلاةرمشهارنلا ناملعاٌءاّصق نوكي هن ئرخا هر داهب اول نبتس نا
 ظ - ىتئاشلال وص قنا ىلا نسل نلعللا قال كاعاجا نيعتت بصخلاو ةلاكولا د ةعي دولا



 رطاة ولماكهيغون ةءانطقلاث حا ممم مم تاّنكلا © لاوالا لصالا

 تارابتملبه هيف كتل ٍنْخَح نيبرايشل ىرتشل ا نىبيع بيعه ربظو هلسو ايش اي ولو ث
 ١١ حسبلا ئشلاىا و ”يلع قولا ىنضر :اايلسمعلستول د هلع ءادالات ال الرخام تدون

 بصاغلا دب تريغت ناو“ ةيوصغلاٍنيعلا ةيابصاغل قلعّيجا ولا ىفاشل لوقو لملم
 د رهشر ا 0< 5 0 مني 001 ا 6

 اغيل ئبف هجاسو اي طق ة طن معدل 0 اله لعد ناصقنل بص شردلا بيدا
 يع

 "بتفاعل و رام ا ارمي 535 هوه يل هاقو ١ لايف ىقعيق ذللك تل ازواج

 مك ات عر ةطيخداو اهريمعف[بتعوا هاهم هساف لم ةاتءاًاراداجبلع
 - . تنبع |!بطقع + يذل / 1طسرييونستل ماروا رك بمب اب ام ماسلا ىا

 هلا لاك هل شف اي كبي 0100 د هبصضاقلاا ,عيمج انلقو؟لدعكلا
 7 هاهي مكفول يبت تيرتغلا ا ميداشلاكل 0

 5 تسصغول كنك و ةياورلارهاظف كلامى قحعلن لقانون 06
 (بتصع -- وي رالف ابي مذا ا

 ةلكسالهسوشيوةيو اارهاظ يكل ما قح 0-1 ضف لووك
 رب عطقم 2م عطقش إبر زع ت0 تدارملا دعك قمل 53 "بصغ 0 رخال |)”سسلم

 رو تت قمن انض كلغ لكلاب دونصعللا اليعلاجظ هول لقا ذل تانومطملا
 ارب يلا ارب ةضواعملاوا نآ معلا نامنعب

 !اثم بوصخب

 43د 2 دق هول ةهقايتويعاد 01010100010
 هلماكان 0 وعلالات : امرملاى ال صالا دوجول نايضلا ى | تون لطب نامتلاوادا ياكم ناك اك

 ب16 نجعله ةططا سفف اهم و 4 ميس هدم هدمُلَماكلاذ
 اب رم يوجع امسءاضفلاىا

 واقلام ا 1 م دا نوي و ةطصويِفق
 اللام لنك ىدكتو ةروص لودلإ لعب م ىنقاعللا الا

 ءادالا لص ىلارظنلاب و درلاةيذلو هت .دوصنملا كار ظنلابفر ضاق ءا دالا اذه ندل هكرت و عسملا نجا ىا- كرتلاو نخدلا نجت رارؤلاب هلوقةل
 «ءادالاوش بابلا ىف لصالا نارايتعاباكييجلابوهظر ابتعاب رايخلا لبق كاف ناضقنلا نخ ايو حملا ثاسمم نإ هل سلو نخإلاةيالو هل تلي
 سال ناك اس هيلع دوقعملا وك نإ معلا يزمتقم ناك ني تلق بابل اديه ف ليصالا معتدل .قوهم لصالا ءنيه ىلع ةلعسملا:لهرعبرفتائارعبرتفتلا
 اضداز وا تام "لماكءا>الاوهبابلاث لصد هلاناك الط نكو مكن ايلا ىلا عسما دي والماس ىجدوماعتسملا لع 29 ةرتشملا تلاظي نااينعم عسب ادجوا ذااوق

 تيركلاذ اان لنعو اًمشحاواريغت ”4ل وق اوف كلر تسال اينلابىرتشملا وكيف ءامضقوه ىرنلا لتلاميلس ةبلاظم ىلاراصيال هلو دحم لاقو

 ءانشةلامل لكي كءايعمو و تصاخغلا اكو اينع هنمتي وصخ كلَ لازاعقانمعظعا هابمساللاز نابشجاذاريخت بصاعلا لحم هن دوصخلما !نيعلا
 بيصاغقلا نمض يف اد عموا مل س بوضغلملا موفي ئعب نيتمعلا نييبام لضخ ةيديري- شرالابخغه كل مولع مسن ناعما ىفان كابل لبد ول يح
 ماشحلفا :ابخت تريذت ناو ةيوصاملا نيعلا در بجاولا ناوهو يدان بهم نمانركذ ام عى ادهىلعو هلوق هيلع اربيعلملا هت ىلع دازام
 ابين ةنىمنم ليقد با اوي هلا اهتم لمعت (لاس بركس ةيددهلا ىف اه لاقي لدولا نم بلت ةي .يةبلص ةبنتحمسجلاب ذا ةجلسو :«لوقهش.
 .تاامكتالطدلارصتالا د هيف لعتن هز ال ضفتي ةجاسلااسضن ىلع ىتباذل امأ ةجاسلا ىلاوح ف ىباذإ ضمن ال او ىفاد ننهبلاو جركل لاق ساسؤلل
 و تى لمرتلاو دواةوياداور ئئحملاظق ةرعل سيل ثي دج اه در و سرخلاوءاشبلا علذاهل لبق ىتسوا اهب 5 ني /ابصتلاماد# ةريخزلاو ةيللملا
 ةريضم ةموقتم ةعرم ثلحا هنال بصاخلا ةزوكلملاءايدلا حيمج 1 بضاخللا,عيمجاتلقو هلوق كم لوصع !فاذكو ميك يفاسنلا
 15 كجم انعم وصب انفدايلا ىلاو دصاقملا املظعا تاق ورمسالا ل دبتهن | ىرتاالا ةروصلا ثبح نم ىإ هجو نم لاه كلاما قح
 ةعنصلا ثدحاهنإثيح نم لبر طم هز: ثبح نم كليإلا بس هلهذ لدجي كك هجو نم تان وه ىلا لصالا ىلع مح رترف هجو لك ن ممن اذ ةعنصلا
 دا وهو لحل انعثلملا ااه تنوفت ىج ناتج لعفلا انما اولا لضاحو عليل ايس بصغخلا لعبت نكد ةيغن كالمللا هروح بصغخلا ناب لايك
 ةرعوله غلا هيضذ بصغولو هلو 0ك ١ندعلل قانكعن )اذ ىلودلا ب هجم اذه نم تاز بس بصخلاهةموت - ةعنص ثءالج|ةهد
 ةفينح ىلا لنصف ةضفلا بهذلا ىامالّن أسما ئاس فالذعإ ضيا تاردثتلا ثات دعي فلاطل قحاهتع عطتني ذرحكيلا فبصخلا !لئاسرئاستلاخت كئاتبم
 ىمسربت ان نلاو مها, نلانالوعس الاء اق يلف ةروصا ما يدعم و اروص هجو لكنما لمد قاب نيعلا نأ ةفيبح ىلا دنع نابل هالا هجوو قانس الا جالا فاماو
 0 لعيأ.يمسانا لكلا دنع تلاسلا همكو وامرق كزولارامّيعاب اوبرلاهؤ ىرج قاي نات وزوماهينوكو ةيزملاوهو لصالا يح ا الف قعماماو ةضفوابهذ

 محب لصج نق رهشلاو لزخلا وهواوه صا ةمومظعم تاذ هيسك الزغوا هلرعهانطت بصغا ذإس املا نه ىلعو ةجالاش لاقياكةحو نم ةا لاقي اي
 بصاقلا لحمي ةىوصخملا نيعلا رج غمر نا لدالاروم شلت ثلاملا قد عاطتن يفرش وم نا لصاحلاو ا مطمض هلو نكرد» ن لهما انكيخت لع ةوصقملا

 | ذا ايكجرخي نكلزب رجلا ناك ثري طل سخي ناثلاتلاو نهدلاب نهد لا مل ذك زيسيق جنم ثم بص اغلا كلام طلّتخي نا قاتلا و |.فهانمفظعاوايمسال هزيف
 ةلا ع سمانه نم عت هل وق كك.” ندحملا فانك لاما قحانع عطتني لف لئاتس ثا ينجونولا 3 ا يمال اكدهوابلعىبف ءانتلاب صغ

 "لمح تةلمكملا ىئهو_تارلثملا عضم ىف هلوك وقول“ 5لذع بوصخمل ا ناهضو ان لْنعْمك بصاقلا ىلع يجي اذتحا زلم غئربؤلاذإ بوش ناذاةمصما
 ناو شف تايلثملاريغاما | ةاهداحا نبت وائملا ةلمل ضبسبلا زولك ةيراقمملا تايد لعلااَيهَوَحْحَ ةضفلاه بش نلاكتان كنوما دامهريغوريعتلاو |

 ظ ىلثهابغق ناعلا ثااله لنع ةمقلا تمجمانلذ ناوبحلا كانك ةلاخش كمت ناتوافتب ,ندرلو و وحولا عيمج مايو لاجل ون ناذ باسلاو

 يعط اا ل ل ها تنامف“لصا هرذ توانتت الى عم لثمولذ كيحفلاام 0 با 0 ىنعمو :روص ةلْذ اهلاةياعر رلعن

  ىث اشلا لوصأ ب روع ىشاوع |وتحا نسحا



 كم ضو مح ] مسج باتكلا 0 لّوالالصالا

 ةئغل ده 1 31 ْ ظ

 قاف شمل ل يع قدمو ب
 .بصغاذ اذا ةفينحوبا لاق انجب لعو لوك ءاضقلا !قلصحلا هكروضلا اثيحنمالىتعملا يح تبيح
 هنو ديس نس اني كوع كلذ عطّمناو كلي كاوهايلدم 7 مر نم لعد | ىقلو ةروصلشملاىا ىلإ“ ول“ 7 0

 ٍَ 0 ك0 تيمي !ىلثنلا ىلا رق“ 0 0 ا٠اعر

 هج اذ اجه لكن مزال وح هتلالو ةمؤصخلا لا قاما ةموشخلا الطيران لماكلا علفملا
 6 ا 1 ىب_اانرجا قت... 1١ بلطالنكي لا فر يتلف ةبلاطمال

 نمصب كد كاتم انانلو ىنعملا 5 هلثمابهيذءاضفلا باين هلق دماك6 اقروا لتقل
 0 0 00 كيه 1 سالت أملا عر[ ضقفلا بم

 32 ل را نالكلٍنْككْيَع بياع اهئ جتم للاب تامل تاجيل نال ثالتالاب
 كلاةإيروبم نيف يدمر لع دابا مفلس لع

 . سف م 152321 دانه ش مما 00 54
 مق لكنا ير ارب باع يا ابر مست ييعلا ضرع ابا

3 
 ةرخالا ادى قازجلقللا اهيتاكجيعتزلا واش عفا غال فواخر عقانما نامضه يع بجياكتللا 5

 د كفالنالاو بضخلا لف
 ْ لد بلوت لقارة لوبا

 يلا ديوك ل ك5 قالطلا ىلعةلطابا داش عفانمو نماعنال تلق نعمل ليلو
 ع ادبي داو شل

 ناب 2 3 اميين
 هلا منعم لثل .ئقلد نواذ الا جةزلل نمضي / بة قا در طوول ىتاح طلاب ٠

 ىو ىعملاف ةقحوتبف ءاضملا نع 0 رك ايتيق نم هلوق هل
 0 لئلا ءادذلاى لماكلا هل وهف هل ٠١ ةيق تيمسنلو اهماقم وقنو ةبلاطا ىف والا لداةناسالا- غلا ةهقلاو هل وق هللرس ةئقلا
 1 مصل جوملا وهن ال يصخلا وي هجم نمي ىسوبوبالاق و - 2! ”ةفبنحوبالاق 210 ةروص قسما قح ةياعرهيفناذ
 تا ا ليل نع عاطتنالادرتم نمضي شلاق ةموصخحلا تقوهرابسعا نم «ىوا تامضلا قت تقود نومؤملا ةنيقرابتعاذ
 ملا هيفو اضل باجي نكي: ل وق كن ب ندعم ىف اذكسانلا ىديإ نع عاطمنالا نع قفحتب نازيجلاو هتعزجلا ةئقلا ىاراصيامناو لقملا
 درس تاذلا ىتعماك روص هل لم كهن هلت الاب إلا نمضي الف هل ظ110010111011011111111111
 نك كىنعماكو ار وبصل لغم م نا لجل ىاد يعمل هل: هلوكهم لوصغلاف ا نكلئاسلد»ونهدجيركو امك ةروص ل لثنملاب حولا

 هادبعلا لوس اية وصخمطلانارعدلا لمقتسي نإعقانطلاف النا |ةروصو قالت الاب نمضي 2 ل وق هعرسل هصخلاةةليتكةبؤانوقلا باس

 رهانملات الر نعتمرعف انما نم ايد ناضل باجي نال هتمتفباكوا بلم 7 تلتلم | ىلع اننا نم بجي كهن اذ تّيبلا نكس ةيوصنملا ةبادلا بكري
 السر انملا حوش ضغب ىف نكن يتدفنملا ناب تءاتللوخا ريع ةعطملثلتع دغنس قا هناك تدافابسح لعاب دانت تاغ
 تواهرلل_رخآ لبع ةعفتم ل ثا اكةلشن ديع ةعفنم نافابتابعتوافت 1 توانتتعنانملانال-زنعتم هلوخوخ
 نينامر ىفس«صاوعاعهانملا ن هلؤ ىعماماو سهاظن روصاما - 5| ةعفنل السا ٠ك بعلا نولدهل وه ل 8م نعمل قالكنيتعقنملا ديب

 هيف هاولاق انك ةمقلاوه ىونعملا لاملاو ةيئقلاب نامزملا باجي هيف نك”( متي الكم واهع تت نكمل هنإ رارحا |نكمب المو اه قاوحا د
 هن فيك أك راجتلا دنعاضيااهسقن ايو ةنمز الاب اهرب فتي ةم .ولعمريضنا جوقو مخ انما هوت 3 ىلع رتل ىفوتع حسام ا عراجإلا ناوهؤعابتشا
 اهانز وج هناالااهءاقب لعل ةقيقححقانللادارحا ةلاهتسالا ةراجالا عنم نس ارقلا نهنع تداول وصفلا انك ةعفنلا قت اماكويعلا ن؛لاقيإنا
 ةب اللا بوكر هدبعلا ةمدخدر لا ىتكسىلا جاجا( نم كافي 2 | يحلل ءاضقو «رووغللاعذد ةدالخا !قيرطب ةعفنم ؟ اهم نيعلا |ماوىلعوانناناسحتاسإ
 يسب كل زع نآف - ةيفالا ةولخ هلوق 8. مىلد مافن ىلمكدع بحتة رووا, حالو راجتسالا س دبالق ىرتشيسا د2 ىالو
 يت علذااهكلميذ هن كما ىف اهتد لحل ببصاغلا ىلع تاصخ ىقبتت الف ضاع اهنا ل ّةلا كو انلو ةراجهلا ىفامك اعرش ةموقتما نال حفانملا ناض هيلع
 ذا هئالبا و ةيصني روصتي كىقس 5م واهل ءامياكابم "ل ةفلممو ةيوصغم ن وكت نار صن'كعقانملاو بصخلاوهنامذلا اتسس اكلاو كلاما كي
 فالخإلل عفانملال ثا الخ نانيعالاءاقب واهتانذ ةعوسل تابعدلا لن ”*لىهو ةلثامللاب اطوعشم كانتطلا نا ةكيلاتلا »نمت الخ ءاّمرلا مه در وم
 *ةابشلاب هلوق هلاررب لوصحلا :نيلذافلا نم نكت كو هظفحاة اهددعيالخ رورو ضللذ ةراججلا لقعنإ مون اماو هيزفتنملا ف شحافلا

 ةقدلاب ءاضملا دعب نال هاش لا اعجيررمت قن ددرمنلا ةرملاع ادي , هيلع ىضاقلامكىش لوخدلا دعب هت أوما قلط هناب نالجح:لدرغناذا ىتعي *!ةلطابلا |
 موقت لعل لي ةجوزلا ةروصلا نه ىف قعلا ب وجد ناوهورمهوتل فد. نا طوول ىتج هلوه كل قفاذللاة الخان ددعائيت انمزدرمل
 عفاتم نال محوزلل ناكل عضبلا مف انم همك سقعلإ ناكولا ذا عصبلا ةعفنم# دن ىلع للك قعلا ب وحم نإهنابيوىنح هلوفب ةحو لوعصبلاعكانم

 نعول كل اربغ ىف ىطولا نالجول ب جورقعلانالعضبلا ' نت ىلع ل ليقع توجم نإولع ةجوزلل ىقعلا ناكاءلذ ةكولمم غضبا
 اكر وص كهل لما كما هل وق نم ءانتس ااه وسلا اًدرَواذا لال 0 ع لوضالات كلا نكلض اه امهارتمجإ لرياجرقعو .اريخاز لح بوجحو

 - ىتنالا ل وصا د دع ىثن وكل نسج | لب نلعملا بيسو : | نك اكىنعماكو



 هيي رع قتلا عيستت ثح عمود تتانكلاه لوألا لضفلا

 9 طع سهل َ ع . ٠ اة .

 ىف ةييدفلا َكإإنلةاماكريظنو ىعرانلا ثمل بوقاضق بجذ اعرتن هل لتتم وكيف ىنعم اله ةروص
 ع بس 1 . + ”قدمالو روض ال شارللا يوهم لووروصالل سل اك حاشا قال وقس ضل 0 م

 1 مرتي ةدبت لطعلا لح اابتيرإتال والطول يللا حاج مين ةيعاشمال ناعم حرشنلا لم لصخ لتقل ف ةيولاو (ثوصلا لذته كافل اشلا
 .نع ين رولظلاو ب ذ كلوا بؤتوانزلكةي جلا عضال نع بن ناعون ئزنلا يلا

 ١س د 8 006 هم 2 فيع ٠ او وتحد 5

 رمهزنلا عيبه ةهدركملا تاق والاف واصلا درعا ثوب فوصل نعىبلا6 ةيعوشلا تاؤّوصتلا
 امولوتسالاوبؤلفلا تافوااكا 12[ قاومصتاز را مالسابلع لوف مسخ شلار اتعاب ةروتوملا

 كنق تنزع ىوكم ىلا هنلعؤر وام ندع وه دنع نونا نوك نا لود عفلامكح و ننيقرللاب
 ا نع ائرتلاكا نوكيذ بنا يا تيعومهنغؤالا نوكيدإ لولا عوناامكحو تيمهردلا

 من وكيف ىلثلا هيلا تيضا انورلغ هدع ىملان وكي نا ىفاذلا عونلا مكه الصاًعوشم نوكالذ
 ل يا 0 ع

 نبات انوع عياذلاترافرفتلا نع جملا ةصالاق الف ىعو هسصناالاريخز ماعلا بكيرموتابلا اريك يشل معة ح
 دوج يللا ويلان 6 ل

 ل
 م وول ادع و 3 3 5 ولام 2 نواه | نام اهنا بح 1س نإ / [ هي

 ينال يكرم 1١ تافتلنكىينلانامتلقاك ٠٠ ى- 6 اًمكأع ورتتم ىقني ىلا لدبتشمتلا نا كلنا دارس وا يررفت ىروتقي ةيعوأسلا تاؤوقلا نع

 نجاعللا مك كل 3نا6 نتنبيعو عووذملا ليصل نعاّرجا علدولا نا6اع هرشم قييمل ول هنال
 رربدلاك“ييب هروب ٠ ا؟ دعا بثموتراصوزلا.. و دوب لادن عضالابتعادوتول دول ديو ذخ ام”تاؤفنلاىا

 | 3 ف 8 0 هع 3 : 1 . ىن 4 - دي .٠ . 23 ا ُ ها

 كلاش ذك ذيج بع نكون هنال ةيكا لا كفل قراف ةبد لاوغ اشم نمثل
 انقل نال روص آى خيب ةلئامتاكذ [لقع هكر ليزك( /صلا ةلباقتع ةبنغلا اذ لوقعمربغ لمت ءاضتل ا داظن انه -زلا قانا رغيشلا قحف ةيدذلا ها هلوق هل

 تكولبمم لاهل نال ةيدلاو لوسملا سفنلا ناب انكو اس ايقالثم ةيننلنكيللف ةعابش] ةيدافلاو سننلاعبَوجن موصلا ندلئىعم 5 نيعةيلفلاو ضوع
 معى مالسالا لاق ندعم ا: ضضوت و ضيقنلا فرط رجلا ةمم ةيكولهل او رنّلا مس ةئك الاذان الث هيل لل بتم كلام ىدالاو لزدتم
 بديزو مر وسو ةقيذدرب نم عاص تان (اوب لعل ةيدشلا النهد ةيدفلاو موصلا نيب عرش ةلشامك تبني [وصلا# اقنم ةيلئلاعوانلا"اهااةاو مىدتفتلا
 وس وكت نا ىلع هن وقيظناكى ةيألا :ريذسم( اعط ةيرلق هن وقيظي نيبذلا ىلعو ىلاعت هلوقل وصلا نعزي ىنلا افلا شلل ريعش و ارم نم عادا

 ومالازهلحالطصالا قف و ةخل عتماوهو ىلا ف هل وق 0لط» ىوتن | افلا نتا ىلع ل ليل ةقاطلا نوبلسي ىلا هءضاقزمولا نوكتو ار نقم الميل

 قوقهف لّخ|جسحخ قع هيجوم قاوقلخاو عال عتسلا لمس ىلع دهن كت,غل لئاقل ل رفوه لبق و هتو : وه نم لوقلا ل عقلا كرتءاعدساوه
 دوب رجا اربع زاجم ةغضص نك نمانلا زيتا داشرالاو ةقفشلاو ءاغنلاو ةرقافلا ناسو ةهازكلا و ورعب لاك كراك ناعم ىف هلاوهعتسالرمفلا بوم

 ءايزنا6 عواتلا كعاهق حت نقدي الواح فرغت ىقلاىش و - ةيسكلا لاعفةلا هلو ه2 لوصفلا ق انكم رقلا هبجوم اراد ادقانتهلاب ةهاركلا

 لاعقا|هناف + لارا يرش ءانزناك هل قولا »» عرشلاابر يفتن اكو الاخ ىلع يتق اب و عونتللا ةورو لبق ةيهام نيمولعم ناكاهناذ ىلا بوش
 كنال ةيعونلاو هببسلالاعفالانآب قرف كل وفي ن[لئاقل و عشنا عاهد وجو تقوتي كول عيان هو عرت لا ملعب نملنعاسح قت ىنعي ةيسح
 تقدم عواد وحو لضايهد وحد نك ءيسلاو وَحَو قع - ل بش وانزلادوجد نقوت. ةيايكدتا ثان ةلف دوجولار اشعارات قرفل تيرتتعااذا

 5 عوشلا دقرو ىلع كلط بادي اوهو,خببلامكح تق وتياركهن !كضت ةلذرمكحلاارانتعاب امهتيبقوطفلاتربتتعا ناو عوأتلا دوزو ىلع حلاو وصلا وجو

 هةيسلالاهفالاتعىبلا ىلا ىيتلاطسسنقزوميق تست كلذ اصب عوذتلا د ةرو عز نلات وجو و ةمرخلاوهو للا يرش وانزل وكح ةفرعم تق جنت انك
 فالذبهيلعاتربكح تقوتناو عونا ىلعاهذ وجد تقوتدإل ةنينكلا لاعفالا كاف دوجولاراتعاباعتدب قرفلا ناب بيج ةيعوتتلا لاعذالا نعىزلا ىلا
 تدعم اف نصب فاذ عرشتلا نادبدلا عرشتلا لحل ا دوو نكي اكو عونا ناين تفرع ليج تناك اهمال عرشلا ف عاهد وجو تقوتت ت يح ةيعرشتا لادقألا

 كيتووءاعنلا ةغل 5 ككصلاو اع سافنلاو ضيع نم از اههطل او ةينلاو تقاولا هببعٍنيزرمت كاسمالا فل "يضل نا - ثيصلا نعى هل وق وش
 ١ذنكو ةنلاهلاّصتسالا هكروعلارتس وه ثمل اذ تنىلا نعاكرانطل كام ووت وارهسلاو عوولاو# ءلقلاو * ايقلاكناكر ةلا ىقوانشا عرشلا ىف امملع

يعوس توما ءاينالا» نه تناك لعلى اهيضعنو لهذلا ىلا ايضعب عري ةيعش ءايشا ىوفللا ىتعملا ىلع #راجلاو علا ف دبذ
 عت فقونادت ال ة

 وهو لماكلا ا فرضنيكهتع ىنملا قسفلا علني ىؤلا نال نخل هذ تذل خا هو انصدم ياها صاهل وق كحل ١ ندعم ىف انك عرشتلا
 ريغو لحاو لحن ىف ىثملاواساركب اللا ذات !نعو نقبل لاحت ىطولا نعىزلاككردخ (قىدل اشري 2 ذل ىلع ليلدلا *افاذا الإ ةنيِعل صقام

 ىةليلا تيضااوريغ هلوق هك ٠:ءايشالا له: ندعباكةتفشلاو ى دحلا ىنعم اهتعىلا لع لخلق ليل لا ناذ ةيسكلا لاهم نعت درو ىلا ىشانملا نم كلذ

 هلوقل ةنعئنم ضارعالا ناذ قلعت هلدآةفاييض نعضارعؤلاوه هنعوءملاذ * ابدل نو ىفاوم و قتالكلاهدلسلا هيلع هلوقل هنعىرنمرخلا ني ىف كرصلاك
 انباكصالاقزييلا كببق هسفنبا حد وكي ةيعرشلات اووفتلا نعىبنلا نإ ىلع ىا- انه ىلعو كل وق كيلا ناصع لمن وع نلا ببجيرعل نم 0ةلسنا هيلع
 هيذلصتماكربذل هذ عقلا نوكب ىلا وهدديخجلا مَسلا ىلع عقب تالماعملاو تادانِلاّرباس و عَسلاو موضلاو كولصلاك ةعيرشللا لاهذالا نعىتملا نإ

 وح ا هم يسع هقضوباع دوشم نكمل اوان ندع هلضاباعووشم لان عب هنع ىزلاىقري ىقحافصو
 نونصتتمن كولاذااعووتشم ناك ذا وكيا اوه و عّرمشلا تيحّتوم نوكيامنا عرشنلا لعتلاروضتملا دل ]رومقتم نكمل اعورشم قس لول ىبنلا
 رصتن هل يمت ةلالئاقلا لوق ةلزنم هن اللاحم عئاذتلا نموه ه سيت _زجاعلا ىهت هزجاعللا يدهن هنعىوشلا نوكرؤ لبعلا رو دقنم نوكي دوجولا

 -ىثاشلال وص ىثناوحلا نسحا| !> ةيبع درشملا لهتعياك روصت نال ىسحلا فالذعب لها لكك ميد وببف 1 سنت كىاللد



 ةتعوتلاوةّيئسلاهذالانعىهتلاش حس. 6 باّتكلا و لٌدالالضالا
 ظ ْ ا يتم ظ

7 

 ديف كح الم مودي قبح لعفإ نعل لزيز انيبمنالزجاملاىت
 ارمثأم' 7 نا 0 , و ا اريل 000

4 0 5 
 انقاذ حل لأ دور وعم ا مان يبان ولع قرشا مي ةوضير لإ ةةلسانل اةراجإلا»

 نه“ 0 1 4 مولعم 5 ناطر الا وركن اب

 ل انيوعتتلات اًمارحةن وكر ايتعابهضقن جيو عسمتارابتعابضبقلا اننعشلللاكيقيُ سافل عدلا
 فاق |[ مسافلاع سبا ا اللوق و تاك انال 0 ا

 ديب كتل و ناحل حاكتد هتحوكتم هريغلا |ةلتعمو بالا دلةجوكتمو تاكوتلا 5529
 نب آ الل توملاوا يف لطلاب م "يتاح هاندند لاكش باج

 لينهي 0 ةمرج هل بوم فون 0ع
 هقمحجا نكم «ادكو فّرصتلا هده مرح ىهتلا نجح ومو كلما تون عيدلا ابجومامإؤىفنل اىبع ينل

 1 3 ام تلح 60

 يت قيد لا كاعف قريصعلا خت ول هناسبلا فوممتلا هلع كلا م و
 راسا اطل قب نعلم يصخاكا ند 5 0

 ةندرضي قرت اورق مون موتصلر لن اذا نباص لاف انه ككعو ىلا مرج هادف
 'ءاشل "رب ناموللعب ولا ىذر شاع امنا يمت وقفب ةيعشلال اوهالا نكئنلاىا ياو تاس 00

 سنن هال عصي ةهدركملا تاهدالا ش8 وك صلار دن ثاذكو دوش وصيد لن هنال
 7 هالو وفا ا ظ اامرخلا ل (ةمتر نزال اى. 0 دوت» لاما م ارا مون [ومجسدزنلا كا

 3 عرش لانلق إل بل واع وشم دوددم ىمعمملا ءاقبي جوي يلا ناذ ذام دع ورمل 5 دابعب ممم نراك

 دارا ؤيقلا ببس|مثجو منت ةلذاسح دج تان ال رمفلا ةتفصعملاهذالا نقع حكم مندل ةبعزشملا ندير وصت: نال ل ففلا نعدبعلا هامل وهال
 و لثفلاو انزلاكةلصاهبر غنت ميل عوتتللا دهزذانعبا لاح ىلع هو +! حوال لبق ةمرلعلا ناعوت ليي علا ندا يققت دق ةاسح ةعبام ةببسعا لاحذالاب

 م]لاووزلضلا هيلع هنأ ئوزام نع ىمموهوارجشعنارلا نتي ناطوشن بع عاب كاب سافل يبا تكس همن سنررعل 3 3 نق هو كلان
 نمل بو اتي هنال عملا لصا هب نعني لف لسافلا طوزنتلا و ض وخلا نعل خل لضفلا وهو عسل ريغىف ىنعط درو هيذ ىبلا اذ كل ةريغو طوشو عيب نعى بن
 قتلا ةعورشملا تاؤرصتلا ل عت درو ىلا ىها نلازئاظن ف ننجح هلكل (ندزرخلا موصو لوقي نا لئاقلو ىتغلا هوي موضيرذتلاو هل وق هلسر»: هل قملها
 د قات هد[ فاض نع ضارعذلا وهو تصولا قداشلا اه او ةينلا حمارا زكر ةج ودل, وولاة هرشلا 00 ةعووتم
 تال جتانشلا قرط قا عاري ظن اَضبَو ونملا امكحتلا ب [ةصير ننلا لاقيت األ حو اج د نيعو هم باكو هجو لكن هان لتعم ووفر ذنلااما
 نصا ناكف لسا وتب كل نم لتغا هلت ىف هله نعرارمم لقد بابي نال لا كلما نبضي هل وق تلال لعمال جهت
 4 تالخيانهو هل قوش عوشللاهح ضفنلا بجاو ناك اعوتاما ارخت ناكل نككك رمل انيقه ناكف هلصا,ايعوش لق عل سافلارعسلا ناك لقتل قعاسال
 اكن نولذوةرفك دعوسما ءاقي ىمتقي ةيعؤسلا لا هه ذل نعمل نا ىتعاروكز ل, ىناكلا ىلع درت نقمن تاوجدا !نسائلاعببل امكحرعي درفت ىلع درب لاكشتا ءا وج اذه

 توم قس مل نارغم ىحوشت لعط خامل ورحلوا يكتاا يتكت اك ىلا هت هلوقب نع ىدنم بالا ةنحبوككم ححاىراو تاكرشملا | يكتم "ك6 لعن هلوقب هنع ىونم تاكىشمم
 10 ىٌملاورقترتلا قالا هربيغ هرمز ىلا حا “نع ىجلا ىنعم ىقءاسلا نم تنصح او هلو ىلا كت اهم مكيلع تمرح لا هت هلوق كل نكد الصا
 رغب حاكتلارعقيا كن( زلياكو ىلا ى عمتى غنلاتةلدوهشبالا امكن كدلسل هيلعدل اذ ةنعىوّمَمدوبطرتفي حكلاوريؤلا ة>يكتمىتعم قربؤلا 5 لّقمو
 ةيغون عم ةم ةمرحلا تاتا كما مذ وهامناةيعووشللا ءاقبب لوقلا ناب باجاذ قانتن الاب همالكف تنموه و حاشنلا امدلم ق تلغي مزال يف عمي ن5 و دوهش
 | ”ىفنلا لع وكملا زل نيصفامهيبعمج لا وتس اق نايذانتم مهو نطغنلا ةمرح ىزنلا بجوموز متل ل ح حاكتلابجوم نال كلذ نكمولاتررطو ةابجوم
 كزتيوااكرايتخلب اين نيب ىلتنمنبعلا وكمل لعف لارض ند ار وو ىفنل[قرغتلإغااهءاقي نال ةيعووملاءاقب ى زق شيال ىفنلاو زيسلاو
 دوش يغب حاكلا ةى نم ضاوتعالاعكعلاذلص ىلع مزلالك دولمتربعي >ءاكئتلاو هل وق هن 1:لوصتلا انكمورفاذ ىقنلا ف عدلتبا كك ؟رايتخاب
 همّلع نعاراجخب كلذ نوكمذ رمشلاو ىغنلا كوديوإلا ف انمالك تاكو اينانال اعمله نامه ىتطقر للاى ورذوجت الا حام كت لل اهيلع هلوقب ىقنم هنال

 وادسلابجوم ندب ئا الا نما كو هل وقهكر مريلة لص ةزوعصاه ءاقتت| بجو لب ةبعووشللا ءافر, تجوب كلذ ور ازلا ف لح ””كال نك

 نالئجلا ةقيقحب لعلا ةنع دونما ءاقتمبل هقلاهيذ ناي خ تح حسلا الذب حاكتلا نأ ىقب (نومتلا ةمرحوشد :) ىهغلا بوم ندبو كلملا توبث 1

 043 تانملا حوش فاتك عبرا هداضي الف اعبت تغب :. عملاق لحلو تللملا ”كلخلا ضيا ارهد مدرع اواكداضي عدرا او ندعلا ثالط عون اهنارعيببلا
 دهب رزدلا صصيال ىفاشلاوه مف لاقو ىصاعملاوئاسلوهليكتي دنشلا مب دوعل تك مايدلا كده قاثوصلا ناكول د - عو عقود( وصنرذن :هنال هلو
 هنع ملا نوك نا ىدصتقي ةنعولا لا ىذالانعئجتلا ناجنقت 00 لا ا يك وبلا ن5 هن همزلباي
 ئ ىضقنو يذلا كله قر ظفن تناىفير اويل و هلعتفي لتصتن ا اذ ةيصقلما|تضصواماو هلصاب و و دشموهاع ارت هير لدا نامه هفضون نق هلصاباع دىشم
 ] اإلا# اسبلت هن الل وق وق ا" نانعملا نم ةنلاامكى ادا هن الظل بعلا نع جرح 6ايذل كنه قف هاضول هةيصعملا نع ص ولذا لصلرخا هاير
 سافل لا مافش وك تاقدتلاس عوايل صا سيات ارخلا مويرف موصلاب ر ذدلا صعباكذاه هركملا تاقوالا فا هل صلابر لدلارصعب
 ابهلاوز ةلافذ و اهبكول د :نتيماثللا عولط لدع خولمقلا نع ىنرعلسو هيلع#لداىلصىبتلا نالةدسلا هي تءاجاكناطينتلا لاب وسم تقول |ناوهو هقصوي

 0 ا ول ا وص وطن عصف مك جشم يرأس. لعمال ىلصلاقواهب رغد
 1 تاطيبشلا ىبرق نيب علطت اهنافابهب هرغالو سمانلا عولطرمكت واصب اوندت كو بيؤت ىتح # الصلا اوعرق سمأنلا بحاح باغ او
 - ىشانلالوصا قارمن وسع



 ةيعرنلاو ةيسحالاعفالا نعوهتلا شح. ظ ظ ْ دي باّتكلا 0 لدذلالبصالا

 ىجحريِصَول ةناذ( امال( دزلل/ةنالي سيل مارك تباكتراو عووسلاب هزل تادوالا له لفنلا 54 نيد ب هل ف "مهين بف ١ 6 ه
 سلفنا ْ رخل رد دزال باكرا وكي اذ ارت لمنلا ف ئاشلا لا نيوزالا هلا الب لتس ىا ١ ةولصلا لم ناب رب سالب تيزاهاكا ما ا : 8 1 70 اص قراذوبوةهإ انوزبأ اهالاونكما كولد هاني وع سمنلا عافن راب ةولصلا تلح ا نع 5

 مازرخلا باكت_|نع كفنياك( اعدل نال ل نو ةفيبج نإ ندع همزل كيف عرشول هناذدبعلا مرا فب 0 ء 2 00 2 د 0
 ؟ د فد 0م يرانا نحو رو لتوصيل

 عتيد ل اعت هلوقل ىذذلاز ابتعاب اهنايرق عىلشلا نان ضيا يلح عونلا له
 نع نواس 3 وال 252 5 :اهنايرق عىل ناذ ضياع و ين ءدك مل 7

 لكاؤزلا و“ “ضل ىكزتنارطةسلا 2 ”1متلاح 2 :وكمافالا 000 ةجح . سوس لي لع رب يد مقلع روع  ىيعداب عاشر 2 تا تا م ل
 ١

 نكاد يق هضاطلا 58 امم نصئا ضوى رس نفلاجلا ىسداكك ظ ٌربما وك هب تبنيه لوذلا جوزلل ةأرما لحتو ىططاولاناصحا هب تيئابف طولا لاه ىلع ”مدجلا 1 هع يوت ريق >5 9 - -- مك وو» 5 ِِ

 هفضل قمت نمو رشا عندك نيك ع جما وردم ةرعاو 0 ا ال اش ا هاك ا نيكملا نع تنتم اول و ةمشلاو:لجلا
 سوقي دايطصقلاوكَب وصخملا ناني وضولاو نطناعلا قالطك( اوكخلا بشرت ىف ناكل حفلا مرح للى 7 دمع ى ّ - دمع : ى دمع : لس اع 9 6

 5 ا” فتملا سؤ قوما خاب رلع بتتيف ان عفن تاو اعونم ناكناو ره" ةصلاو دوجولا مام نا د
 يبكي 2. 5 25 - اه 2 00 3 5 اا حفلا نب 9 ع ّ

 فردي هناذءالدلاّتقذ قَعِسلاَو ةروصغم ا صرالا ة كولصلاو ٍةَبوِصخم نيكس بلل وب
 تدك ديفا نوح ملل ماكي وفل ماماف 2 ةنوصلامذ عضم © زل .ههيصلا لين الالعاب يزوصالا تاك ناد

 ليلا متلو فانك ل صول اذاعي ةمرعا لعوب هم تؤول ذهلك ا (6 هتدر ف قازلة لصلا اذهر ا عاب ق ةنرغلا لعانلا تنباع تفوت نهي لعمل 10 - ب < 17 يمرر ءرذإ
 هلوق كلّ: لوصفلاف اةكمارجلا باكرا مالا هيفو عووتتلاب مايندلا مدزلب لوقلا ضي فركلاقي ناوهو رل تم لاوس باوجس إلا مارح باكتتاو هلق هل
 مموصلا ىف عوش اذا هتاف حت اموب موصى عووذنلا نم تاق هالالهيؤ اةولصلا ىف عوعشلا فراذ ةماركلا نود با ةولصلا ىف * مالا نا هنانركك ابى الا قراذهب :
 دم (ىصلا نا قرفلاهجوا واصلا ىفارك وصلا ىف هاءالاو ءاضتفلا همزلب هنت سوب ىلإ نعو ةياورلا سهاظ ءاضملا همزلن كلا ذاو( تذل همز اع موب
 ايفر هند تقولاب لجون ار اهزاف ةةاولصل تال ةهاركلا نو لي 0 يملا هتلر الفال دركمونشو (ثوبلا كلذ ىف برشلاو لكألا نع ضارع ألان و لب نايندلا هن لذ هوبلاب
 و هلوق هل” سن لعملا ىفانكريدرف اهداضا ف ارثوم تقولو اف نلمالفاهل رواج تقولاو ةمولعملاعذاب لجون #ولصلا لبنه درظملا داجياىف هلريت اناكترظلاو
 لحف طولا ناوهو هقصور و هلصايالى ا "لصا اعدم نوكنالذ هنيعب بق ىصشي_ةيسحلا لاعف الا نع ىنزخلا نا هيلع درب لاكش باوجا لهل عونلا انه نم
 ىف ىنعل كى ذل ىتعلت ىرنم هنكلايسحج د3 ناكناؤ ضيا ةلاهي ئطدلا ناب ب اجاذ هب. ةيعوشلا كحيل تدنن اهل و ىلا دعب اع دوم ىقمب هنا عم ىسح
 ىاءاشلا اولزتعاذ هل وق 0” لوصنلا ف 0كل والا عونلاوغكح نموا تسالا ةلزنم.انه ناكك هنيعلا مارح ن وكي ةلذ ىطولا ناجى الا به ذولىتحسنيع
 ازا ه لع ةعوونتملا هاكححر»باترتي ا اوم كحجلابترتي هل وق هز طيز طنط ضيع ضيبحلاو صبا ى ضيا ف نهوبرافن اكو نه وينتجاف
 اك 8 رماب: لخد نق ىلسماغلابالق اعارح ن وكب ناردحترلا نانضح اةرمحرلا ىا ئطاولا ناضخا 4ل وه 201 ٠ اكريغ ىف عل ليي هنببع ىف ىنعملىمغمريغ هن. ال ئطولا
 اذا ئنعي التو هل وق هك ١ نيخملاف انكللجلا نو درسا »د ح ناكل ةكعب ىلإ ول ىتج ضن لاريغ يو ذا ايكانبصصحم ناكضت احلا خطه ذاذةل لح
 سلات جحيدن اذا ربل امكح هل وذ لح ١ لوذلا جدزلل لت اب قلطو ضبجلا ةلاخ ىف اهب لخ> هرخا جدزامك دز تاّقيلطت تذلثب ةفلطم ةًارملا تناك
 ب ةفينح ىلا دنعو ايه لدغ ةزشان ناك كي ىف 04 1 ةسعلا نهب ةقفنلا بجيت لنك ابر قلطول طولا ذهب ف كعلاج نك الماك ولا انهب جوزلا ىلع
 نو ىنعلم ىيتمزيغ هن دل طولا انه ىلع ع هوتي م كحال بترتت اغاو ٌىطولاب نكيتلا نعض رجح ةلا ريغ ىف تيطو ام دعب تعستماولاكةقننلا ىمتست
 لحل ذا يع درت ماك للاب كوكي نا صي الذ مارح سس وصلا» نهيف طولا نلاقي ناوه هدد م لاوس باوجلا لعفلا ةمرحت هلوق ولاا هتبع

 هلوق كل! :ندعملا ف انلاعرت ماكحدلا تونث ىفاننت اكلعفلا ةموح ناب ب اجاذ ضان لاذامك ةيصعموم ارحبو هام لانيالذ ةماركو ةيعن عدوا
 ا! انعرت تاوالطلاَرن اسك اكح ولا نماهرمغ وة لعلا ب وج ودةقرملاو م مرتع نم ةبع عشنا هاكحالا هيلع تنزلي هنكل اممارحن اكن اد هناذ - ضنا قالطل ظ

 هل.وش الع. » اهريغو نما سموا حلصلا ةجلابا نم ةيعوتتلا هاكحجلااههبلع بارتي هتكلامازح ناك اهب ىضوتلا نآذ غلا ءوضولاو هل وك هلا“
 ل7 ٠١ ندعملا ىف ةكمهريغو كلمة داذاو لييصلا لح نم ةيعوشلا# كالا هيلع بيرث هنكل امارح نكناو ساوقلا للرب دايطصالا ناذ الا سوقب

 . ضعفا ىف ةواضلا ناد لا ة ولصلاو هل وق نأ مس ريغ و حوبل ملا لح هلع بترتيب هنكل امارج نكن او نيكسلا نب حب للا ناذ - 2: حب نلاو هلوق
 لوؤلا نو ةبوصخلما ضرالا ىف ولصلاو ضمنا ٌىطو نيب رغلاام لزق ناذ كرواج عاقل كركم اهنكل خللا ناوجا لع بتترتي هنكلا مارحت ناكناو هب وصغملا
 ةدبإت ةمرخلا ناالا ضن الايطو ةبهارل ىصسب,ساشلال يهل وام ربغلا قح لغش وو ى ذالاوهو هلججا يدق وه ىلا ىنعملانوكعماه هركميلائلاواماوح
 ةريغو كلل |ديفي هنكل هنع اينم ناكناد تقولا اذه ىف عيبلاناذ _ غلا حيبلاو هل وق نأ تأ لن لوصقلا بتكىف نكس اينقلا الخ ىلع ضنلاب ها عامتبالاب
 دايتعابو هل وك كلك ٠١ لق انككزت كوره اف نذالان و كيهلامعتسا هريغلا كلم لغش ىلعاهلاهتثنةل 5سوكذملا دومالا ف ةمرحلإ متر عيبلا " كح نم
 2 ن دعم لاف انك ةيع درقلاءاقب ىرقشي ةيعرشلا تاذئصتلا  عىولا نارابتعابدام كهل توب قانتتاكلعفلا ةمرحنارادتعابىا_لصالا انه
  .ىدناشلا ل وصا ولع ىثت اوحا نسج



 نموصنلابداملاةفرعم قيرط ثصح. ظ تانكلا 0: لذألا 3

 5ك هوو 3 ا“ هلع و نحإ ]ا 0 نب .٠ - 3 هلي م 30

 هبل ال وه نع ىهنلا نال قانبعلاةداهشب كتل دقعنبذةداهشتل لها نم قالا ثإالباداهش
 : 1000 اتم 1 1 ا و 5 هع

 بديا له ىلع هالضا ةءاهشلا لعل الى ادالا فد افلم هت هش لبق ملا منا لا ةداهنتلا نول
 ابى هنلا نعازاجمراصو ىرنلاروصتاز الاو تيلكلا هاى مهلا نينا ل يبو مدع سالو هللا
 3 أن ا ع فل و ىف ٠ مه م ها 7 ا

 صوصنا ,دارماقيرط تير رصف سفلا عم ءاداالكو ذا هيشلا لادا لذ نال هلاعهجلع
 ده هم ١ وِ و اتى دعا 1 01 ا 2 مهو كنب 7

 كلوا ةقيفدلا ةرخؤلا] نمو ىتخم ةقيفح ناكاذا ظفللا كا هينما قرط ضوصنلا داما ةفرعل ثاملعا
 ريحا ايفو بو لصالاذال قاب“: : ارم قرطلا تلو” ىلا اارابكالاو تايللا نا“

 ري اناا وا ارا ع نري ءامتومق واحلا تنبلأ الع اقام م رفلا و“ م ما "نا ا حا 1 0100 بإ 0
 نري 7 سايزلوام نم هقول تدب 58

 - 4و 000 م وو رس سس > هير ندع ف 55 5-5 ىلإ لهو هه يم "2 د 0

 ع( اكمل هنم عفتني مكمل امكيلع تمرح لادتمل قتل خلف هقيمح هتالباكذل ا نل دام
 : ترعب هي , 2 | لاوعتسالاو نرعلا بسك 1 يزال 0

50 

 5 د ري 1 مك ع 37 طع اء / دنع دنع هخ مال برص 7

 هحوركلا نععتما ةيالدو ٍثيراوتلا نايرجو ةففنلا وزل ةزهملا ب وجو و عئطولا نم نيش لهل
 "| دتيب نع ٠ 1"[اياسصنأكا . +. موزع عامنلا وتلا شرواناتف .ءادنعال نع لس 27 اا راتب ل

 ليصل |مرلم لالا ادع اة رخفلا نود لفن ا رزيمل نحنا ورمل
 م”ىدليزح نا اال ضعل نوورازور ضخم م صرصنلاب دال فوم طن كا *“ سنان والو كمر او نم : : 8# ١ هل

 معن لفن نك عا لع تليجولة سالما عنو 7 ا اه ولا ل يعج ام جاع ع مهب جرسلا >4 نان ع صه كه د . 0 ادب و 7 5
 وصلا نمرينكيف هب اصوصخمّصنلا ناكل لابس ملا ىلع تحول هاند جو سوضرايم 3 هب
 4 اعد 0 ل ول ل را متكاملا 2 ١مل ١١ عاقولا ىا |زرر صيصقك الب

 00 اا 0 6 َ .٠ هما. ةيشن ع رمش ادع باع 5

 ام هفم :لمالو 5 ايننربكاك 1" ١ 0 لرفسي» ىعفاشلاوو قروضا قءوتضولل ضقاريغ انج ريغصلا ةلفطلا ه(راملا شم ناف

 لصالا لابه ةواهختلا لويقوه هع ىلا نالكششم ةيعونملا ءانقي ىرتنقي ىلا نا ىلع لا ممل | 3له عدرطلن هيلع درو ةدادرطتلا لها نم قسانلانهلوق هل

 ةولاهش نوكي اك لكك مال طاب هلو توك نام هلربزتلا قح توبزل اهرلوبق ل قعني تا ئغبنف هفصوب عووشوردغ هلصاب اع دومه ت وادب لوب وكدا ىو |
 اهتيله ١ نعايهت ةداجشلالوبقنعىجنلا ناكك 5داهنتلا ةيلهأرمزلكسيب هم نعد ةداهنشلا لبق ناب هنع بيجاو لصالا اذه تايضتقتم نم سياف اهلصاب

 حدزتول ىدتقاسنلا  داهشب هلّوه هلك ١ اطتتلملا ف |نكهدرظلا نهب لصالا هت ايصتفتم نم ةلائسملا »له دوكف ةدابشلا ةييهارس تى وهو |
 حامتلا كلذ ررقينا(ىناقل ىلعتجتو[مهتواهشب حاكشلاب اريخاو ىطاقلا ندع نأ قاعلا قاول ىتحاعوش حاكتلا كلذ رقي نيقسات ننلها روم ةارم|لجر
 لا ةداهسشلا نون ةداهستلا لوقت نعىبنلان آل ةيعورتشملا ءاقب ئرقشي ةيعرشلا اعف ةلا نم ىقشلا نا ىلع ءاتب ىهلا ىف دهن لها نماهندل

 تنال

 ضلك داهشرمبتءاهش نييولول هنالك ةةاهشلا نوب هلوق قلعت ا# داهنتلا ل ها ىم هن تخف تلا كلل 5 د وجو لدبروصتزإ !امدعو ثلا لو
 اناعللا هل وق 22 » ندعملا ىف انكإلا لقت علا او ةلوقت ب اجاة رمت واهست ل بقنا ىقبنيف 8 داهنتلا لها نماوثالامل قاسلا نا هيلع دريرعت ابر وبق نع ىهلا
 ةخللا4 وهو كاقللا هيلعذ ف نّدلابجيوم هتبلاظتانزلا نم هفيفع تناكناباهه ذا لحي نف هارماوة واهلا لها مايه ةاتزلاب هتارمالجرلا ةلكاذاهنايب

 تاناعللاةفصوابةح ايزلادح ['اقمو هقح ف فنقلادنخ اقم مت اق بضقلا ىو نعللاب ةتورققم نام البت لكيم تاداهش ىه عونلا ف هدعبلاو > ١

 ىف لوقيو كاد عيمج اهلاريشي نزلا نم هياهتبشر ايف نيق داصلا نل ىلا هلداب له ةرم لكف لوقيو تاداهش حيرني خف جوزلاب ىضاقلا ( لعد

 بصغرساؤلا ف لوضتو انزلا نم هب ىلا راف ندب ذامكلانل هن !هتدائ لبر اةرم لك لوقت تارم عيرا اره | لبهترمت نيبذاكل !نم تاكا هيلع هلب| نعل ةسمامإلا

 ناذةلواَدل عوضوملا علل ةدازانعةئنامةنبرق تاتا نوكب نام اولا ةنكل- ىلدا هل وق كش ليقانكانزلا نم هب قاسرامذ نييقداصلا نم ناك اهملع هدا

 | "اقل لكاس ىلعادليتعاصملا كلب رملعن اب بيجأو ىلدا ةنقيقحلاذ هلوقل ىعمالذ سكمل قعوكهلاذ تناكناو ةقيقحلا لع للا بجي و ناجلا ىلع ليج زويد نكمل
 جاهتملا ف ان[ق بسام ىلع ىةلخ ضف افراغتمازاج ناكأذ لاما خ اةراعتمل اجلا نكي ملدا جرم مالكلا قناكا ذا انه لاكش الا دفان اذ ببي ىعمب ىلدالانالاقيتناةلامهللا

 ةقولخملا نا ةنينالك سانلا بطاذت قف نصخضتلا ىلا تار وسنملا تانبإلاب دارملا نال كلة ورمكتانب ورعتهلوق تحت لخ لن الابد لحي فاشل لاقو كل وق هكر
 نال ظفللاةبرذ - ةقيقحه حن, هل وق وك 1»: قبسام ىلغىلوا ةننيزتدلا رخل از |تد ىتعلم ةقيقح.ن اا ذالشفلل !ناانل و #داعو اذرعدبلا بس اك ازلاءام نم |

 » . طولا لج ورم هل وق نمل > ةبوغللا ىلا ةبسنلاب لجلال ةبعرشلا وول ةنبوهللا ىلع نلمح و ةيعرشلا ىلع فاشل ليغ ةبوطللاو| ةيعرطلا ةقيقتحلا هبداب
 .عاقولا ىلع كل وق ه١ حاكدلا ةصم ادعلا: دنع ترتب .ملوبابكلاىئةروكذمىهدلنع حرمت هاكحا بترتل قم تنب ح اكن ىفازلاضامل هنن هاظ اله |

 || بوصلاعيمج هيالومعم صنلا ناك عاقولا هي الرا ذاهنالعاقولا عمان هن نحت ليلاب سم اذار يقاشلا و نسملاو عاقولا ينعم ال متحي ةسمالملا نزملعا
 | وكت لاروصلا ف صنلا صيصخت مزلب ديلا نسل لجول و ءاملا اقف لن عرم منال ابجووم ىربكلاد ىرخضلا كيّتالطلل نتقان اكعاقولا دج 2ص لك ند |
 اك ارما ضونتم لحر ماذا هن اذ ءاسنلا سم بنع هاكجلا فاشل نيب انني, تالتخإلا نم عرفني قر هككدلاهنم عرفتي د كل ولف هلثرد نتلاى ا
 نيجي رلاذل5 حاصلا ءادنن ىف سس ط| ركل لدع.و ءاملا مدع ننعرمبجتلا ثنطبوان دنعا نهو ةمامؤلارسصتو نئهسملا لوخدو نعمل سمو ةولصلا هلا

 |. .هيلها كلذ نم منزليا« قسافلا سمدوصتتب كلذو لع نعر ابخاوه# داهشلا نال وقي الئ اقل 5( ةدامنتلا لها نم تع رمجذ اذ ؟سنعاته هامل

 تاالاملسم انهناب بيجا هامرلغنعرابخجلا ىلعاضياتاب لقيام ةلاممه| نمل بعلاو ىيضلا وكي نارمزل الا واهلها نمىس افلا نوكيىتح ةداهنتلا

 ديعلاو ىبصلا ف تسلو ةيلهالاب| ذو ةبالولاءل نمم ةلاروصت:هربغ هه هردخلا ىلع لوقلا ذامْن هداهبسلان الاعاجاطرش دهاشلا ف ةداجشلا ةيلها |

 ةمرح ىديوهو ةيبسنلا تامرحلا ف لصالاوه نلولاذإ يمك ١ قسافلا فاقت ”لقو ةيرحلا ق تيلكتلاب اهن الو > جوم اهناذ قسافلا فدلتحب

 - ىتانتلال وص ىتنا كلا نسسححا 1٠ هيعاود هانزلا قاتدتع سهاصملا



 فه هك طده ا 0 ها تاكا قلل دسدلا
 سَ قنلا»ليووضور قرر يلع لع فج لب اهل دم

 5 ةمامالاو ا + سلا لوعدت نحلل سيو ةولصا حاب نط بيهم لع[
 2 نزلا وضل ا ا لاب نو الع نكزرجبا . ةيوتاوتيفنلا من 0
 0-2 ذا ضنلان ا 2ذ2ظ201 نانو الل ادعت عواد د

 0 0 ارب ص صنلاب رزملا فرع قو نما | مدوجو معال عاملات اجو مدعم...” سان حونزورتك

 1 تاهل 3مل هيجل لع نوعه جو ىلع وبهم نك هربئور
 1 بدول تطال ري ىا ارب نيظملبىا امن ثميرحلا نر تاكأذا

 ا 00 55-0--0----
 رع تاكا ملل عب لقودلا الخ ةعابو يتلا ةلعتلا لع بصنا وق

 0 امع هش ث كك

 26 غاظعاجماي تالاف نيت ورافع هليل بف كوي تح كتل
 يا ا عاطمن لارج دهم اكيد ضي الاهمال امملو لفت

 11 مب باصتلام يا وصْيلاكا 7 1 جرتعنم لدا “ضيا حقنا انين هع لادددابما ان اذاامك لي كذسلا

 مايا اشعل هس عطتقناولو لاشتغالاب تبشير لاس لشق تن هح نادل يطور هاري
 ساوضتم 0 علا ن1 4 بف باضنلامايتل يه وعلا ناكمل

 ةردشهل ضيع مدن اذاتلق نبل (ارلا عال اعاطقناب تمي رطل قلطم نزل لضا لبق هتطهزاج
 ام”قاباابرقد ن'أ ى 5 ١» يزف ةرارقبديفاتسإ ىلا هلل

 هتقولا نم قسيوعل ناو سيقول ةيضيرفاب ملت ةولصلا تقورخا ايا 5 5 ١
 الذ مادنعاماو فاشلا ى اكد نعاملادحيملااذا5 ليوا يركز داير عع تلات .ارم| ىضوتم لّضر سصا ذو ىأ_منمتنلا ىزلو هل وق هنا
 ىنقسي بضصنل ان ن اضراب ضفْكلاو بضنلا ميول ىلعاوامعضتخ او هلو ل2 ضعبلا الاّقاز[نستروضلا ف قناسلا ءوضولاب اة لص: اج لب م هلل لي

 بنا كارت َلعضْطحلاَ ءارق تلح ثيل نه رمل ناك ذاد نيل جلا قرح بروج وى مصب صدخ او اهربعو تين اةلاحب ف اقلطم لجرل ل سغ بوجو
 طوق اما | بل ىلع لومجترملانارهنحا ناتو نم هيلع لكني لوقي كلن املو لامهالا تود لاجم نقب لاعالاوم لصالا دال نيت. ًلع تينت الع ةلاح ىلع
 نقم هيفا ضرفلا لب سأرلا يسم ىف امك عوأ تلا ةياخمل جب صل منال كانك سلو نيمكأب قم نيلجرا رعص ناكلالاو توسل ىعافلم نوككنارصعل ناو برخ تيضرخ
 نعي ا وجا نك و ىبنجالابهيل قوطعمللاو قوطعمملا إب لصفلا نايل لمقر توت لربك عنا تمعن نتدلدل ىلع لجرلاو كيلا عب اصاخلشب
 وه ضارتعاو هتك نحيت ريغ مالكا ران ف ضارتعدلا داب انا نعد سلخ بعكأ |ىلالحرلا نايف عازل صيبا صم ليحل ةياغ هنابلوكهلا
 ىلع سضملاه فل! سمبل ةلاو ىلع ضفخحل اة ءارقرابتعاباك يعملان هرابتعاب هلو لح »من لوصفلا ىفاذكبيترتلاو لي تايبلا نبيه مكس رب | سيمما
 لجان را وجلاو بزقلا لع لوري رجلا باكل 6 ةروهّتملا ةنسلاب تدشن ناوجرعهرثت(لاق و بابكلابتدت ضذملارعسم ناوخت انتم دات ينام ورم

 . الهوكي فيلق نآذ ضرضلا نع عقب نيفخلا ىلع امدعب هنا لي هزاوجاا ملل ةيضرف ىطقي باتل لي كاذ بانكلاب دن هل وق
 كفل اطرشلك طع درطب مده ليف تغلا لعهبج هل تناو لحرلا لع رسسملا ازاوج ىزفنمن طكرسه اظو بان

 ظوبشملا ةدسلاب تدش ءاملعلا تكل اق د هيلا سنا لشمال ارسم ةلزنم ذل [رصسمر اضؤريملا لح ليك هن لاقي ريمالا تخل بي
 لحوالا ىقحىرسسملاةر (وصر لسغل اراد لجيل ق جر لسذلا سما دلو سال ىلع نلطعلا ارا برتقال علوم“ *.ىلاو باسلايال
 ءاطا بص فراصتقالا بوجو ىلع هيبرنلا ةتكت هايلغم ةكس ةئيس ءازجو لات هلوقطه بخت ىف هعوقول ريغ ظفلب ىلا سكذي نا ىهو ةلكاشنملل
 )ا ,عيف هل وق 0 لوصدلا بتكى | نكمتعىمنملا ف لسسالا ةنظم ناكف ا ملعء املا بصي لسغت ة ةلوسقلا ءاضعالا نيب نم لحي الا نال كلذ

 7 اي الذ ةرضعلا ىلع ليزي !كضب !نالد وحلا لهتحينال ؟سننعلا دعي (*نلا نال ةئيستعلا ندد ام ىلع ديلششلا ءلضد كضسحلا لع تضخلا 5ع : ءارق انامحامعاو
 دع. باج ىلع عاطتفالا>جرتيفهماقم وقيادات غالبا هديت راتحا راق علا لامتحاةرعلانودا فلا تغالاب ابطل ديكتالا
 نليقناف  غ/ااهتطدزاج هلوق كك نائمن ودام عدي نغتلا ور شعلا ىلع نفعا ةعارق لمح نا لجل ىا- انهىلعو هل وق كنلر م عاطتن الا
 لسغلا كونبنايرقلا ةحابا نقش يفذتلا #ءارقو ةرابعلا ليبق م ةياغلالبقام نال ةرابعلابلاسغالا لق نايرقلا ةمرح ى سي ليبدننلا| طول
 ةراسلاب لمعلا نينيتتل رخال حم ىلع 5 ءارق لك لمح ىلا جاني الف ةرانالا و ةرايعلا جب ةضر اعمال كراشلاليدإت نمات لنع ةياذلا ؟وبهفم نال راش الاب
 ابرق لهايرأ# ةعلاهم د عطقن اذا يذاشلاو فز لاق لقادا ضيا ةل.ورخكك عاطتن الا ناكءاوسات لاشغالانعيالا 7 ”<نابرقلا لي الذ
 د سين رقاب لعل نكماعم تينت[ ليطخت هيف ديدشتلا اق ساظب لاله لون نيبلشتلا دقي هليع لست ختملام جوزلا
 كد مطفلا بساتن ليلدشسلا عب ارق نالألا لطم ال كلوق كن ندعم ان1لاههالان ود لاه ارد قب لاععالاوه لصولانآلز : عاكوه
 : عطقلا متالتفيفختلا 8 )قو لسخلاب عطقلا دكتيف دوعلا نكي لقالا لتعد اك ار ى رن اهو لسخلاب وه ورداطتلا لامىلع ةلاد اين دل ةستعلا
 ىهذا هيلع ليزي كن هل دوعلا نك<اك ةرشعلا لهعو ضيا رع تيحرخذا كر اهظلا 3ك لصاح وهو يراهطلا قلطم نع رين اهنال اكرسشتعلا ىلع
 تي يربط لاقي ضيعة عاطقنا نع ةرايعربطلا نال ملا عاطتناب4ل | وك 0ك: لوتمملا ف انكوتذ اذ ثيردحلاب تبئام ىلع تألم ىذا
 موزل نال زيا اهمزلت هل وق هلل! ٠ مررا عاطقناب تبغي ةرابطلاقلطم نالجالو ىا- انجلو هلوق هللا ضيح نم تدرخاذا أملا
 !مةضيرفلاا به هلت كشعب ر(ثنلا عاطمنا ىلع اك لقي ضيا لان دق و نك اك زل دوي ضي الان اذا ضتاكل تيقختلااهةعطقسيإم اةضي ررعلا
 ىشاشلا لوص| -_ - 1عىات ا[ ىلا نسحا



 صوصتلاب >ارماةقرعم قدرط تح. لاا باتكلا ج كّدالا لصالا
 تت
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 ارجو هيف كت غداسر رقم تق لاق مىقيناةلولصلا تقورخاق مايا ةوشعن م كقالاهمهعطقنا
 قا ىلا 7/ ض دف و سعي هلع ّ هع :

 . مضوم كايت ك لذ نول ةفرعضلا تاكمتقلا نماَقرط وكل نمت الخ الا و ةنضيرفلا اهتمزل واحلا
 2 رز الع يي واوان جيس ةدسافلا ”١ ضرلااىمرلت ام”ضئايل ايا

 اهي كنب نا عه نك صنلا ب 6و دنألا ٠ ا : 0

 دا اسال ضوتساف ماس 5 د ا 7 ا"”تاكسن ل

 - 2 ءطسألا 5-5 2 و 0 بها .٠ ولت ظ

 امنا و هيف فالخالك لاخلا ىف ءوضولا بج وبالوقلا نا ىلع نيش لا نال تديعض ضقان ريغ يقل
 نىلعطلا ثيل ١ منار 7

 ٠ لا ا ياعم ع هه يع  ىزوحا ل يم 3

 تون ءانيلاذل ف تابثال هكيِامْياَعتمَرخلاتلوقبك ستاك كوه ةندكق فاشل
 0 ا |”داضلا دع مدن نوفاشلض جلت ةيايتو ىلا

 ] كشقلا كانوا اضاف ف الغلا ناو هيف فالخال ةنيملاةيرح تبني ٌضنلا كال كيش باي
 لع لمار إل و | نالاملع تمد ئتو . الهوكو

 2 هلع نس د 8 3 3 و © 5 95 َ

 نسيذلا نال فيعضَس حلال بزي كل خا ناتايالءاطأب هيلا مهيصخقا هيبح مالسلاهبلعهل |ومب
 ظ او ت3 ب حلا نوعان "فتقناب قلم .!اييلاوزظاب صدد ليلا هم كب تنشب اهمال باذخ

 ظ كح !ةرابط ىف فالخل اغاو هيف تالخالك تملا لغارلا 3 لاعب ليقف ءاملاباثرلا لسغ بوجه ىنتتن
 هاكر لل

 ال اهيع ب 2 5 3 ىلا 9 نايك دع ل

 ةمقلا عك دزاوج دع تامل ا داش ندعي ق مالشل هلع هلوقب كشملا كانه لكلاباثللا لاو: لعب
 را 3 مرا مال ]ع اول 7 قلعت هن اب

 0 ب مخ نفض و هلع 1 : 001 ١

 .شللزلو ةمعقلاء ادلب ب جاولااموقس قف تالخل امنأو ءيذ فالخاكمناغنلا توجو. ءهقيهنؤل ضرعض

 و

 امل 5 (ثلا نماضوع هه مه

 حف لقو ةيقونم تناكناو هنادا علما مهل كب اكلم ىلع بجاولا نالازستو هبف لسغب امن الشم تةولا نم قب نموا |-تّمولا نمشي ن(هلوقهل

 هصعلا ةولصةتناقو ديلا نذاصلا ليذلا هيلع ضيحسمهأتلا قوت ذل اهيلغو انين ىلع ناملتسل ناركد للسما ارهتحي تقول نال واصلا تةورخا ف ىاانبم
 سكي نعفلغش ثيوتقان لاو قوسلا نهم قفطف ليما بانك قادت هدانا قانعهلا ترضورتقعلاب ليلا تلتكالما وأدم لا غتشال تقولا كلذ قمل ناككنلادرولا

 ه درولاوةولصلا نم هنافام كر للتي ةولنصلا تقود نمابعض وم ىلا سمغلا درب همركن اب ىلاخن ندا اكان ايفا لذ ذح نعابعتهسفنلاربقو هتدابعو هدر

 اقءادالار يت (ةرعل قاظيالامتيلكت (مزل ةموهوملةرلقلارابتعا 4 نايا ا قه لاقيإالو باص تيجو اخ كرماب ىرجت ل بخلا نما دبر ىلا رس

 انه لَسفلا تق ه نال ةضيرفلاابةمزل هلق كل معه ذاذ تقولا انه ءادالل اكءادالابوجول تربتعإ هن إب اوجلا لصاحرو ةوهومل تةولا نه
 قبب م ناواعا-ةلاو هلق هلح» لبق :/لغنلا ل ءاهل رلاقلا تانز هل ةيمرمقلاتق 5 ليدشتتلابالءع ةهاط هليقربتخت اج اند) ضصمعلا نتقوبنم

 ةئالخت لب يدع لها دنع تيفيولا مال دؤلاءاق هناهل وق 002 ةولصلا مرت وهبذ لستات امر ادقم هش امد عطقناىنلا تقولا نم

 معن باشيدخ نم كلام هجرخلاماهيخمو ءاضؤتف ءاقذاعوفرمءاوزنلا يلا نعرملاعلاو ىزمرتلا هدو ةشلثلاهجرخا ماهم >يصملا ثيداحولا ىف
 مدل عنملا ثيداحالا نم اهريغو ءاضونق تءصناق هاك نموا اعز هباصا نمةتموريغ وصقل هحرخلا افخم وءاضوتت عحر فعراذا ناكاذ قدوم

 قنؤلا ةضررفلاهلنإ| ل وسر اي تاقواضوت3 ءوضوب قال ءاقاعوقزم نابوتن عىطقرارلا هجيرخا مولا ةيج عيعف اشلل سدلو بانطؤلا قون انيرت
قاعراضتةلا ةكمقةلا مدل نم سلو الج عاواندلثساو كرانقلا ىف هتدجول ةضيرف ناكوللاقٌئقلا نم

 هلوك هش لوصحلاق انكثدلا فزن 

 !نكهيلع كاكى ندا بجاوللاكرات نوكنةليكءابضوتل ةنلع اجا ناكل ءوضولا ناك هر اع كسلا هجو هعبب نمو جف اذنإهب لوتس مكر الا فبعض
 دضولل ض كانى علا نا ىانمالك انه هيف مهلك كك بّيقعتلا عم لضولل ءافلا ندل ُئقلاب ةلصتمى لالا ف ءوضولابجوي "لهل وق هك. ندعملا

 ” ماذا كونو باب للا و ةتدملا ةمرح تشي صنلا ناك سنتلا هج زل كسلا كل نك هل وق هك !>"لاحلاقاك حاصلا ىلهايقلا لتعءاوضولاب جنو

 ه قالطالا ىلع لهما اكانلف سجن هن اله ايل اذ ءاطاوا م تدق لقف ةساججلا ةيا ةماركلا قدزطب كة مرح هامارح ن وكف ةتيطاصعسا هلوادتل

 انفي لاقيإض كك سجأ:ندلو ةماركل قنرطبال ارح ناب ننطلاب ضوقنم هناىلع سجنمي نسل هل *دالامو للا طال خا وه تاتملا فس ناكلدس

 هناالع- ءاملاداف فلوق هلا ققحااضيا!دوبق هيف ناذلاةساجغلاةياةماركا لتمرخ لبق نك_هيف فالخالهل وه 0/8 »م هف بايزلا توجولملا
 ءاملاب ةلسغ ب وجو ىدتقيرمالان اللا نمعتلا ليزياكه ل وه كلش لئاسا للاب وسلا ةيذاماهي داما نا 2 لع نسخ كوه واضيإ كاملا لمأني

 ”ك الام ىقن ىلع ليئثلابصيضتشلاهريعاكء املاب ةساجنلا ةلازانا ىلعاضييصنت رق نالو ئاحربغوهو راتبرالا كرت هزل ءاط ]راغب هلسغزاجولق

 محصي الف هنع تاس نمنلا ورهطياكعلنعو اسح هل اوزل رابط لوقن نكد ءزلا لممل ةرابط ف تالئلا ماو هل وق كلل. رس يعفاشلا نعى و لنع
 عاملا نيعلاوعتس| ناب بيج واشح ةلاز الا تققحت ناوا عرش اربتعم لخلاب ةلازا نكترمل ءاطاب للا ةلاناب عراشلارمااملوقي ناعصخللو هب كسلا

 ايجاوءاملالامعتسإ اكول ءامل لايغنس |هنعطّةس بوثلا ىغلاو| ةسارنلا ل ه:نم بولا عطقولانفرلو ناقام كيك ةساجملا ةلانإب حاولا لب عاجالاب بجاوريغ

 بيلا تالة وكزلا نع ىزجب انام ئاشلاةميقىدااذاانادنغو طقسيأ ل ّعفاشلا نحف - بجاول طوفتس ف تال ثل امناذ كل | وق كلل“ م طقس اط هنبجي
 ومس فالغاامناذ ةاشلاب وجو ف ىالخالك ب وجولا فرمولا نملك هنكلاربخ ناكنا و (مةلسلاو ةولصلا هبلع ىلا ل وق نول قاثنلا بوحو ىتقن

 ةوكأ ةاشلا تبجد اذا لوقي ناعصخلل 5 ةمقلاءاداب بجاولا ط قاس نعل ضرعتب كصنلا نالدب كسلا مهدد هتعتككش صنلا و ةمفلا ءاداب بجلولا

 ه «ىرخا اك ابنه ىلع ىلاعتهلذا ديعاذا هين نبرع نع مجرتي' كمهظلا ىف تادكر جيراتبجو اذا هنا ىرت الا اهئ دايدلا ا ةيككلا ب وجد لع نع حرا اك
 اكرلابعب داب ع رع جرت كاز ىلق تابوقعلاو تاعكرلا»العا قى هرج اكسايفلا ناتج ال ىتعملالوفعمردغة ولصلا ف تاعكرلا ءادعإ ناي هنع بيجا

 لوص _ وعى وحلا نسحا | طقتلملا ىف انك ةمقلا قة دوجوم ىهدريقفلا ةجاح حف 5هتلعن اذا انتلا بوجو فال ىرخا

 - ىذتاشلا



 مديل هدصشت ظمتلا تع 008 تاّيكلا © لّوالا ل صالا

 : ولالا و . 224 يع ا انني محو تس دما ف حس و١ 5 2

 ىدصسي ْ !نالُكيعضء الرا لان وجو تاي الهلي زك سمعلا هعاوُماَد كاك هلومبإ سلا

 4 رولا ال وع يي هيش دع م مي 3 إب ا ا ل ل ا
 ناو باتل هوجو قيال اوه تالخثلمعووشل العب كوكباما كلذ( امذلايوجو

 امذشلا براك روت ير رع راب بيتس اضراب وذا
 7 0 0 6-2 0 ف راى طعد و ب -_ص

 اكل سافلا يملا تابنال نيعاضلابعاصلا هنيه كلايمهتللااوعيدتاكمالسلهيلعهلوقيكسمتلا
 ١ ف رنا وعي

 ع ها هإعب هاه د. رسمس 3 كره نها ىيهوه كيو 3 + 5 هل

 قلاب يروبثف تالا ناو يف فالخاكك ل ساؤلاعمبا مرت يتقي ٌصنلا نأل ٌفلعض كلب ليفي
 ادم كى اا ارد ىونلا لم | | اوعي إل سو رولزملا | عسب ضيشولو يرش. ىعفاشنال انا

 لاعبو تيوس هلك( ايا بناد "ايدل له فاوموُبشاكذلا هذال هيلع هلوقب كّسقلا كانك« همودع
 46 ١ "م قيل او و رجلا الو طمعلا ميكا -ٍ 27 و

 كن ”ث .٠ ٠ + نين «٠ بوح ا” اا و م 2 # م 3 سى 1 7 ع

 ينوي فالخإلو لوفلاةمرح ىزهسقي ضنا نال ثديعض ضنا كولا موي 'وصب صلنلا نت ابنإل
 اس 0 2 0 هع 78 كك و ١

 يعم رولا يا ١ (ويصلاوبس حفلا لع رخل( موضكا ...٠ يصلوا يل | نلوكساول بالا ناقماوحجلا بيوت انناكلدنلا مرح مرح هنوكعم ممحتلةدلذا ىف تالخلاتاوامارح
 ع ُ ص / 3 اقل 2 "ترو ا 7 و9 ٠ / ىل

 ع اكلي ماج ذكي ب ومتم نيسان اش ولو تدلل كلما هب ثنو مارح نوكيهب| ةيراج
 زب تيراجلا نيك تمزل» م ئطلاىا سيخ <> 5 >2

 اس ١ م هلا هلع ا!”"لصرقو 2 اجنن لاوز ةيئضلا لال نال يانا 7 برباط . تيك ضيبلل ةلاخيف رم يطوولو بوثلا هيريظيد مح نوكي بوضغم ءامسّسجفلا بولا لّسْغولو

 - ظ 72 5 بح 6 2 وو هو... ل
 ا ىف لخبر ىر» هع ميغ ١٠١ يطاغلا

 اومتاو ىلاهتهلوقىاةربذطقلا قركك لبق ناذ - عالبال وق هلك تن رغلل ىف نمنع تاس صنلا وان ننغ ةبحاوريغ ان نع ةمباواهناد غل ىنتشي هلوق هل
 ٍتلزانلقؤ لتر ةرملاوريلا بوجولا ديفم ةيارهلا فرككامنوكيف ذودسمنباو قلع نعى در انكهلا رمت ه لها رب هد نمامرب مرحي نا انعم هلي ئرمتلاوز

 بحل لاقي نايرخاقيرطب هنع بججاف ةيالبلا بحاص لك ام ىلع اماخ مائندلا ةقيفتح وهو تيكارهاظ مائنذلا هب دارين اوهو ٌقبرطلا انه ىلع دجولا انه
 انه داراخ ةليضفلا نابل هرسرتتلا ةيذلا»ل و تزن ةرعجلها ريد نمار نومرحي ا وتاكسان »نإ ىهو ةندانلا نم لب ةيالا نم ىنعملا هل تسرعل ةبلهلا
 مظنلا ف نارقلا نالوب لنآ ب وبدلا”, (هب ل |وقنن حنو عووتتلا سين وكيات |مهقولاو) ها عالاب.........نمالاوه مذلكلا ةنقيفنش هاوي هاظلا دراتعجلا نهب ىنعطا

 نوكينا را صين الام ارحهنع ىلا ناكاط وهتعىامأم هارخ ل ساؤلارعتبلا نإ هليل د فاشلا لاق اك تل نيغباكهلوق هل سان لت عرمكحلا ف آملا بجوباك
 ْ ةيعلالاههالا نم ىونلا نا نمل بق نمان لهما «ترعض هناانلق ةقووسملاف قراسلا كلم بج نال ابنا الم ةق ةردلا[كلمماوهو ةهاركو ةزينوهاملامدبس

 0 لع لضتا كأو كيفيإل فانا ِثعو قميقلا لقبا: ندع كلل ا نمفيٍلساقلا عيملا ناملع|اهربرمت ىف
 ١ ىقانلافي 5 توك: هذع ثكاس صنلاو ةماناعو كللمل تون ىف م هلكل ناو هبف ف الخلالول افلا عيبلا جير جت ىقسقي وكن ملا ضنلا كال هنن انكا ةيعن وه ٌْ

 د بوش ككا مايا هتاف هاندلا نه فاوم ضن الكل |اعوقرمهتع ريجم ىف ىلاربطلا هجرخاو سابع ننا نعى ةززغلا اوموسبتن اكل 4] وش 0120 لوصفلا
 يه ىباهبذ كك ورتم هالس نبل بجس ةيفو خل اربطلاهجررخ بوش لكا ماي ىنم ماي هع هر ةرئره ىب نعو عمج نيه ارب هبكو ءاسضلا عاق و لاعبلا ولاعب
 قلضلا فام هيضز ىف ةسغلا ىفانياككه وفن ذل بتترتت هلا تدخلوا الا »نه لغم و هقيثوت حض لاو هج تلم تلق تيرا عضوب ركن ىرانملا لاقد
 د.( ايالاكن هخوص نعىهنلاذ زول ةيصعملاب ر لن نش نال صفاشنلا تعا سص” كمل وق وكل جلوصحلا ق انك ّصملا ركن يس اماكرئ اظن ةه درككا
 فكوهدمتيغووذ ىلع لارلا ليل دلا ندر عووشم وصي ىلنر لئلا اله كاانأو لد ةيصعم ىف دن الة يلاو هالسلا هبيعهلوقل محريغ ةيصعملابرذنلا
 هتباجل كلرتوهو الريذل و هله اذ ىلا نم سكوام وز اج عووشموهامبرننلا واع وشم ناكف هوو مثور ندب لصفبال(متاوهش نعل اعت هنداو لع ىهئقلا سضنلا
 (لوعنملاىلارردصملا ةفاضا- لا ةداذا كل وق هان هنا ةثبج نمياصم عنو كويغل ناك ذاد (”ايذل نه ىف ىلاعت هندا فايبضا ساانل نال لات هلا
 كس ان لق نمانينإ ىلع يطال تعو ضيا ةلاحبف ىطولاكىعرفتلارمكحل ليفي مارحلا لعفلا "سن عف ةيعرشلا ماكل مارح لعفلاةةداف اف ىا
 *«لحفلا ةمرحناب باهل ذ امس ناذانلء د وجول سوصتِي مَع اهارح ل عفلا نوكم ىعرشلا مكب تورث ناوهو لا وس ٍباوج لا لهفلا ةمرحد هل وق
 .ةموامارح:ىطولا نق دوكيذ هنع تدلوومنبإ ةبراج طواذاىززلا ةيراجلوتاول هل وق هلل د نلعملا ىف انكان دنع هبلع م اكحجلا بترت فام
 ني هحرخاو .ءاتيثهلاحرواعوقر مويا نع ةجام نبا | هر كيبال كلامو تن شيول كلما هب تدشيههلوق 03+ ةبراجا ف كلما هل تبني انه
 ءارتما كلاب ووعَسُم نبا نغ دع نياو اجلادبطلاو ٌباطخلا نير عريب نب نيعس ةئجرت ىف ىلع نا هرازملا »كا ذر واكو ةقن اعنعد سكى ناجح
 نمركرلا ذزءءامسدلا ىلا كاخف الا ىلاعم لصوت اهالى اغملا ف ورح تيس خاو)ن اكمابرلى ورح ا -ىلاعل!تورح <لوق كل ثييدحلا نتم ةمص ىف
 يدعو ةلماعلا ةبوغلا نورخلا ىهو(ىرتلاف ورح نعلن البهي كءاهتناو كجورخ ان اتياومهطيومل ةفوكلا ىلا ةئيصبلا نم تبحرخ كلو فىلاو
 ءاجللا فرح ىنعا ابطا ف درج ن عاب زرتحاو سالقلا» له ىلعو ازا نوكت ىلعىندمب تااكناو ةقرقح نوكت ةيؤرظظلا عمي تن ا61ؤا ف ناذ ةلماعلا

 85 لياز وف انيتساللو راج كتان اذ قلطلا عمل ةفطعاغلا هاولائ-غا هاولا هل وق كلل وس اون الاون ىف[ نكىنعملا 'لبيبكرتلا ضرغل ةعوضوملا
 اهناذرجلا فوزخ تالزم لاف الا و ءامسالا ىلع اهل ئه دل اعوق هرثاكا ا هذ هل زاجل ىلع تطعلا ف ورح نا اةابحقوم ىف ةروكلما اهسناعم نم كلذريغ
 أ تتيقعتلا عمعتلا ىلع للتزهتذ ءاذلانماهاوسام نييقفحلا لتعرعمجلا قلظمم لعل لت اهنال ثطعلا ى درحزئاس ىلع هولا لقا و امس الاب صتخت

 تروطعملا كارتشال ف عملا هل وه هلا بانل ومشت ضحي نرعتيفاذهيلع قيلسد بار لص يشمل درقل ىداولاد براك
 | كوص| ىلع ىش اولا نسسح|:لوصفلا انكم فاو كزتنت 8لؤر متو دين فءاج كلوتقف لدالاب قلعتملامكعل 3 هيلع فوطعملاو
 -ىتناشنلا



 - قاعلاى ورحيبرتت ثعب جرس“ تانكلا 0 لالا ل صالا

 ض 1 ديوي , 5 ظ ادصي هل را هل 6-7

 | 1ذا عانوانلعلاةءوضولاباب 4 تيننرتلا بجما اا هىلعو برتلل هلعجئفاشلان ل يقد ىلطملا
 اع اعل ولا باي بطر بح الهىلع دال هلعجوف تاليقوقلطملا

 0 ءار“ةيفس داما. . الأ روح رس راكم هو مومح ح . روااوس > نع 5
 ه بينرتلا عمد يو طرتشيإالو تقل نر متارم تملكف قلاط كناقارمت» ليز تجلكن اهتارمذل لاه

 1 ير زن رك ال رشا ُ

 7 0 ةيدع قير نايم ا ارخاوب رك + ٠ تالا كي ل و 1 هام
 تقلظ قو ألا تاخدرم ةيئاثلا تاخلق قلاطتناقرانلا له ورالا له تلك دنا لقول ةكراتملا
 ْ ارمركرلا ل !طرإتلا رخل ” لس رانلا ع 07 ام”دماو نامز ىق عامتجالاى١

 | هه 0 يه جه 5 ىوهذك جه ةهازإ هه وه يو - به نإ سل ,

 | قالطلا بارتل ابديرت كلذ يضساولو لاحق قاطتقلاطتزاور للا تلخدبنإلاقاذا دمحم لا5
 . ا جول ىلا [ب وا تلابال دولي 2 مج وز

 روف خلاك لا ب م01 تاي مكر
 0 03 0 6 6# ع هش 0 هك طة رع جم

 لمسح ىذو لاخلا نديرمرجتف لاىلل اولا نوكي لق وازنج ”كاهيلعت كلذ نوكبو لوخللا لعب
 ام سلحلارهازا و: !دال تلضو نا لوق كا ِ را الل واولا بيس ىإ
 هه 3 و 2 ا ها ُ 2 ا 9 55

 درك اطرشنء دال ن وكر حت ناوافلاَك وأ آدبعل لاقاذانوذاملا فلكم هلام طرتلا ىنعمديننت
 د 1 م 7 ارنا ولاعفا ذ ,س لالا و اولا نولاكا 0 اب هاولا

 لاق ولو تلا ن ألي نونماييكتونمارعتناو بابلاوكتذاراذكلا/"امالا لاق ذايب قولا
 سس < | اما ل.

 3 ية كك 2 وه أ 5 7 أ >< ل

 ارب لاخلا ىذل انراتقم لاح نوكي تاب 1 نر يطا س7 ظفلا لادا ن ملي الزاجل قيرطب لاح [ىلعواولا ليت ناو ل وزنلان الب مايل ما تناو لزن مو دل
 ! يهوه نه هم و 5 ١ تي © ىحا هم | هه وه .

 | هءاذالالا حى محب ةيرعا ناذرخ تاو افلا لادا لعل ىلو ملا لوف قامكه نوبت ىكعةلالرلا*ايقو كلذ
 هن 7 "دان و 000000 ا

 كنه ويم ل همم 0 لل 5 حم ن١ هاا يب 0

 ند دام قد يفوق ايقاع نع ع ناكل واذ ثان ىلعتلالدلا تما
 عجب نعت وا تن اتم ءاجاغا لمت ورمتد ليز ىف ءاج كلوقفا|ممنو دبا ةنراقللو بيترتلاعم نوكي نا نمودعا عما نوكقالطالا ىعمو _قلطملا هل وق هل
 يفاسلا باصماضحب لادا ٠ /وانبأ حصا ضعي معز كنز ايزل نضرختي كوه ةليجلابو كلذومن وا ولدا ع اسبر خلا نعارهدحب تحت ىخارتوارخلاتدا ليز ىلع
 لاقل و مح ماركا و لبز بوزض لصح لاق هناكتوبثتلا فايعمجق لصيالفورع عركاو يبن بوطوحن نينا قاما نيدرفملا ىف عملا ىنعمرميقتسي ليقحأف
 | ليمتد اولاداطلغوا ةدوصقمريغ ىلوالا نوكوال لب اهنوكل متي داولان ولي ةيئاثلا للا ناب تمجاو داولا:لّماؤاف هاملا ودب لصاح كلذ نال دنا
 ( .نأو طلغواوهتن نع حقو لودلالعفلاوارمسالاو|م' هلك ناوهو ركنترحل ول و اولا ناذ ظاغ وا لدبب ةيناثلا تسيلو نيدوصتم امهنوكىلع حر قتلاواولا

 | معوجرلاو باعضالا لمتجيو اولا نودب هرمتلعق و بز "ا هال نبع شلال او «انعم ىلا فضلا عمو اوريغب هةلكلا دروب امارس كذا ايه لحا نفق رملكتملا

 ١ هلو لزنفء البنا همياباك هرطاوا فصلا ندب ىىعسلا نم ب |صدلا لاس نيح هي قلعتهثداءادبامباوءلبإ لاق *السلا هيلع ىلا نال بيترتلل هدلعج هل وق هلع

 | .بيترتللاه مةلسلاو ةولصلا هيلع هصيصنت تمبثك بدترتلل وار عرجللامنامجملع ارما تش لنع بيترتلا ىلع صن انهو هلا اعش مز: ورملاواغصلا نا كلت
 تلرتلا ةفصيدالصولا ةفصب نيه اعتموا ناتراقتنم ءاجارمذ ه سمعو لير ءاج حلا لوقي كلنلوونلاو ةغللا ةئها نعل فنلاب تبت قلطلء اورج واولا ناانأو
 ييشرتلا هيفروصتاكو هتبارتاعش نمابن تاتا يذلا ةورطا نال ببترتلا بجويالفزلا ورملاوافصلا كيلا عتدل قاما و ةغللا م اهريع صنايكقدلطذلا ىلع
 5 وق ىلع لبركذلاف ملشملاو بيترتلا نع كفنياكىعسلا نون مي بيترتلا * ال لاهيلعىنلا بجو |اخاو كلذ رخال ىلع هه لحا لق مل ىنعمالذا

 | .تناهلوقوهو ٍتيترتلا له لوقين الئ املو..ؤلا قلاطت ناو هل وق هس » لوصالا بتكصخل من طرمهفاذ هب جرتيذ ريجتللراصي اله ل هاظ ثقملا
 ْ قالطلا وكي نا ىضتق بف طرشلا ىنعم كيفي لاهل نال لال و اولا للمخ نوكب نسمي اكو هيلع نوطعمللا ةدع هءازجلا ثرهل مصخصربغ قلاط تنادراللا تلخد
 بيترملاواقسنا ىلع لدا ةلاثسملا لهو ءافلاب كلذركة ولام زيت هل وق هل » ندعم ىف انكبيسكتلا و ص ق هت نا كيرف اللا لوخ دلالوعث
 لاول الامني لاهالان ان - لال هل وق 0 شم ندعم ىف ان كرغلاببا لقاعلا ف *لكء اغلا عاب لح هيلاراضيلان انش ناكنأو بنترتلاو اولا لئتحاول هن هل ثاذو

 | كرمت دطعلاقلطمل ناك اطواولا نالوا عما تبصو ىفاكرتشااؤ عما قلطم هنال واولا ىنعم بسانيذ هلاعم ا وكيف ةقيقتحلا ىف ةفص هنال لاحلا|ؤعماجت
 . هلزن1هلوقىلا-بابلااوكذاهلوق لحل ندحملا ف اثكةلذلزلادتععمجل ةيضتقملا لالا ءاولاب هاري ازا ةيقرلاكهعول هنال عامتجالاقلرطب نوكي

 هلو فطعد لهتل لاولا ىلع ل ئاسملا نه ىقواولا لمحامتاو نامةلئاطع لوزنلاو فلان وكيذ بابلا تق لاحرخإ خم هل وزنلا نو لب نمايالع متنا

 كولا كلم كلي امه لبحلا نال هيذ قرلا ماي قعم ىلولل كلذ سيلو ءادتت ليعلا لعذلالا تايون جالك ونوكيهتلأتلا ىلا دا هلوق ىلعرحم تاو
 نم ويايد ناما ىلع وزنلابو نيرا عدلعا هي دارس امن نامالا نال لزن هل وق لع نم !تناو هلو تنطعاتكو لالا ىلع هليح بجوذالام بجوتس يكف |

 هلوكوكرر تدلدملا ف انكانييلا ل هزنلابا لعمري صيل لاحلا هيف سهاظلا ناك غدلا ههلعإ ةلهاشمو هالسدلا سا # ىلع وقولاب ةمتملا لصعف
 (' ايقوز ابل لح ةيحالص درمان هل لباكت اش لكدز ان لاىلل واول نا هنايمبو لئاسملا نم هل اصي هلارعل كلل ايا مذ تمي اذه سك زا واولا ليحتل
 ليلدلامايق نم باكو لاحلى ذل انراقم وكي كاب لادحلا ىتعم هالكلا لائتحس نوم بي كلاحل د اولا لعجا ذا كل نلف ةقيقحلا نعت هز ىلع نيت ىلع ليلا
 (”ايقعم كلذ وملل سيل و لعل ىلع لاملا بايحيا كلذ ناكتمطعلل ناكولرج تناو افلا ىلا دالوق ىف هاولا نال تباث كلذو لاعلا نييعت و تطعلا رددت ىلع

 (' ةلكلا هناك مطعلا و اولا ن اكول ينعي دعا ف أ - هيذ قرلا مايقعم هل وق وح. ”لوصغلا ىف اة[ هفاف لاحلا نيف تو تطعلارزعتذ هبؤذقرلا
 / توكيف لولا كلما ني امل بعلا تالاك نع ىلع نيد بج وتس! كىوملا نالهيف قرلا مايق عم كلذ ل ىل سيلو عالي لبعلا ىلع فل الا بايجيال
 | :١نهيزيجيرل ةيرضلا هال ةبرض كلذ لعب نا م صياكم سبع ىلع باجي لاذ كذ نك مسشن ىلع باجي. الاو همضت ىلع هاهي هيلع لاهل باجي
 7 ىثتاشلا لوصا..ماعىشاوجلا سسحل» ندعم اىف!نكثطعلارل تف اقوعسدقلا



 تتيقعتلل ءافلاو عما قلطملوأولا نوكشم - ممم بانكلا © لواللصالا

 امزهتين تك قيلعملا ىوزولو لاح ق قلطن هيلصم وا هضررم تناو قلاط كنا لاقولو هبلع لوح اه لع سي نطع دس. تلي سجل يم ا
 ا«قالطاقيلعتكا 1ءولالؤن دلل يلا ناقل ندمان لن سويا

 م ينام 7 2 0-5 رم 2 ل1 ىه لن

 لصقي كلؤليان ذا هف الخ مهاظلان اال لاجل ىنعم لتي ناكتاؤاخقللا نال كا عت هنا نيابو هس
 امس رسالتلا الغى ا رسل ىلا عبر" 2 ..ىإلق مملا شلال كرفس

 رع اطلاق لاجل ىت لربات د رو / فلوريب 2 1مل امتار وشه
* 

 ةنماغ ةيداضاء!نوكهزبلا فلعل ليم رجلا فاق لعاو ةيَراضم كلل لهل خلا هول تن د م دب كو قولا و سييوه رانا © © ها هجر ر 5 2 مإ 6 يفي سيلا يبس يي
 روزي هكر 0و والد ازيا فرح ةراينى فراك اان قيلغتاوجورماظلاف الغ

 ةفييحوبا لاق انه كعو هي مالكلا ]لص كيسة 5 ةيرامضم فلل لخثل حاصر اكمل ث لهعلا تدل 3 و معا تل ّ ا عب ري 3 .٠ 1 أَ نفس
 "اصب اذ يزاول مدع لعل نزيل لملابىأ ١ «فلالاةيزفلوق وف مس 0 25710

 لاح ليشي اللا كل وال وق نال ناهس لع كل بج قطف ثلا كلو ىئقلطاهجوزل تلقا ١
 > نالإ © هه امن

 اماحوخلاىا ١٠١ لولا ارنب اما هتلظت مازاب امو ]مما دزلا

 ماما طلعفلا عفر بلظنال ...٠ مجوزلاىا " ض لح اهلدوق ف الذب ليلدلا نو لب هبّلعلا كيذا هن يقم ىتلطابلوةواجلع تلالابوجو

 لعلام راها ةلال 5 نالوحهرد كلو عانملا نه
 - امرئ وطعملاب 7 لور يا خ ب نى هللر 3 9 ٠

 ديعلالطكبنم ثعبلاواذ نام لاق اورشلابّقعتتاتلو يجول لمعتست ليلو لصول
 ام”بجزملاو لصولاعمبرقعنال ءافلاتامتاتللئاسملاولب دروا ” سايتايز اتا ذابت ىلا ١مم ءازج ع مج |" عفلاو خللا بيز عامجأب

 - 3 لا ع اح ..# قايل | ده ٠ * 2 ٠ يأ به و.

 هلادولام فالذي عيبلا بيق عهنمىعلا تيثو ءاضيدا عسب لوب كا: نوكبرحوهفرخإلا لاتف لاب
 ال ارفق تشيفردي وربى الولع عرسال. .ريرجوبةلوقاىا ارب ىرجسملا

 رمت لاقفرظنا سيق ىندفكي بولا لامه كارظنا ماّيؤل لاق اذآ وعيب( نوكيمن فرح وهو دحوم
 عطايا 5 تالا ٠ 5 بعل "" طلابي < از واولاب

 ثطكنلا نبش ضرما الا .مضرم لاخ قاب لطي لهنا وثني جوزلا لادرها نال تظغلا ل غتو لاهل توم ل عليادلا ءافس ال غلا لالا فئولطت ةلوقمول

 اهقلطياعرطا هضم ناب غتمتسيالجؤزلا ناب ضر وعو ةقلصلاو ضر ابالغ مق الطلا توكمالف لاهلا ف قلظن هيلع ليغ ثطعلاةقيفتحب لهغلا نكماةمحيزتلاو
 از لاك لعل نإ بجوف ةضيرم تناو هلوقت ءاذلا ملتي فطعلا ىلع اولا لحن ىلعلاعلاًؤاولا نوكي نا ىقبتيف اهتم اهتماشتح ون وارجطن ةلاحلا نه
 ىانكهنعزرخلا بييالف الا نزخإ:رمزلس ءاغلالا نال ى ثلا نعاتكورهاظ ل وهلا نع ب آوجلاو ناكملار نقب :نمصل ل عليك غلالا لدادلا هالك ن الءاغلالا نع
 داو اهنعبامعفِترتٍ تاواو تلاثلاو قاثلاو ةفظافلا ل هةلاوتع نحل لان ماس نمركذ ام عوف ىننا ىتغملابحاص لاق  ىونولو 4ل وق كل: ندعملا
 لوام وخر صوعس لع هفظحل تّوصنملا عابضملالعةلخاللا و اولاو لّينلا و ترسكه حله لوعفملاواوا,ه لعبا مبضني ن اواو نسما لاو عبارلا:ئاتيتسالا
 5نئازلاواولاةنماغلاو ةفو نت ربزبدملا ناو تظعلاو او هنا رمحعلاو ترو ا ورمل هاوارهلعبارجتت تاواورعبإس لاو نسداسلاو ئطعلا وأهله نا عاو
 لحوىرشخمزلاا بشل اولا لهو تاثرما اهب ةفاصتا نال وامخَوضَوم اق نضل ليكاتلا بف وصولا لي كلعةلخاللاو اولارشناعلاو ةيئاملا ه عساتلاو
 لمتخم ىوز هتان لالا ىتعم لرتخي هدلملا نذلؤلا هتبز توص هل وق كل 5 اولاق لاجل اين ر وكل لارتعط و اوشع قداىلا و لاىلل اهيفواولا عضاوم كلذ ىلع
 ماظل ةلخ ءاعداب متت نيرهلاظلا فالخر ملكت« كلب اكروص لكئفشرهلاظلا فالخل اجلا نالءاضقت ق نصي كى ىلا هن هندا عب و هنيبا مذ ىا ناب »ق لصيم همالك
 رص لخلل اناذزبلا قلوب لمعاو تلال هته نخ هل نق ىهوةثلانلاة لاخلا فالثب ةربلا ة له ف هقد صبا كىطادلاى | ةيهثلا ناكل ءاصقال ةنايد 3 دصؤ
 نعل ذو ةراضملاف لصالا وها كخرعلا. قالطالا ل عيت ةباكيقم كل الان خا نوكيالخ هنراقرو لاكللاذعما جي لاحلاو تالا خا نعرخا ةممزببلا ىف لمعلا نال لا ىلإ
 تيه لاتيه لعلا نمت لاتخا تالخ ىا- هن اخرها ظل ناالاهل وق تكا لوصقلا قا [فةلطدلاو خِملابْل صحي ااذو ملال وصحا تمضولا
 تالخ نيه هل ةيبتلا ناكمل ءانتدال ةناب د كا ذ قدصي و لاجل لعواولا لمح ةرهاظلا تالخ . تدب هَلوُذ ج0 ) لوصفلا ىف ان كرهاظلا نالخت ال اكارا
 تملك لماعلا ةِنراقملاو ةعماجملا ةبهباو لالا ووداخا نعرخاّم هنال تللحلا لين نعةلاحّرملا ليعاصيالاج انيق خلا زبلا ف هل وق هت »نر عملا ىف انكرهاظلا

 وهد قاما لاثلل قمت ة امك قر نقم لارين عي نارطصب هتشلذايناث اما و لمعلا ة راقي نةجلاءاقر دا الإ نارقلا وه ةرلاىلل بجاولا نالة5هأ اما وجو نمرظن نبه
 نا بح نمورتت سل هناثنجح نم هنعالا ل ضياكهنالاقب نانسحجلاه الا يلضتال هانا ةلمجزبلا ناب, لعاوهل .”نالذاتلا اما ورح تناوافلا ىلا داهلوق
 كس لؤصعلا ف اة لمه اذا تل طن لالا بر لق نمداقعلا نوكيذ لولا َىلَع وطعم وكيف ندئاتن هلا حبر نعتمريغ وهو فطعلا نكت ةبلالا امرشا
 تال اهيلع حوزلا ىذ بجبالاوفل طفرتشر فلا كلل ةىاتلطاجوزل تلا ذأ ةقيَح بلاك لاهل هيفواولا دج كلا اصيل نا ىلع قا - اذه ىلعو هلق
 ماضي نسيلو هيناج ماني عرتصي هاقاخ ىم» لا ليلك ناهن الل امال نوكيك اق دلطلا لص نانا ظرششن نوكي ىتح لال سدلو قدبس ام ِّلع نوطعم ىلا كل ةاء يلو
 ىتللج اوان اكربصبف لماقلا طرشلا ىنعم قّلاكلاو لاك لب نع تاكا ظعلل تميل و اولا لها يه نتعو ا طل ف ةاذ هاب لعمزلب ىتحر لنلاو ددحلا غيبص
 تلاها يف ملخلا ىنعم ف ةضوا كم ناكف قةلطلل كل ني داظوش للملا نايكف طرنتلا كلي تّقلط كري ٍلّقناناكتلهف و |تّقلط حوزلا لا املذ ىلعافلا كل نا لاحلاو
 ةراجللا ف ةضواعملا نال ثطغلاىهو -ظذللا ةقيقع هل وه هل مج ان ةل نبرحشر نلا ناك بجرح هر دشن و عاتملا اله لح فا مكانئ اب قالطلا نوكد
 ءاملا كل وق هكر نرعملا ىفانكةبضواعملا ىتعمرابتغاب اجلا ىلعاظؤلل لمح نكماذرخأ ايبِصا لما ضراهت ناناجو عويبلازت اكل دبلاب هلا عشنت رمل ةيلصا
 هلو لئز برض تيفع عقو دره بيوغ ناىتعملا ني ارهف ايديز تبوضلاةول ىتح ةلفريخب ل وذل لعب الا دوو هبجوم ىددي لصولا عم ىا- بيقعتلل
 ك > اذاألا_-لصولاعم هل وق هل ٠١“ لوصتلا فن كئخازتلل سيل هن ىلا لصولا ظذل و ةنرارترل سيل هنا ا يشب بيقعتلا فل واههخنب لما تاواطت
 نا هل وق فام كل ضف الب اذرشتلا ووحد لنع- باعت اهنا ليت هلأ »ب مجذزعام فز ىةارلا لوقو توم نلوب ىح لكد تدلون تدكت مهل وق قاركليادلا
 عيتللالباقرخفلا لعجيى ا عببلا بقع ل و كال لوضنلا قات ارتو لصؤفريغ نم لوخسللا دوجو لتعرعقي قالطلاناقلاط تنءافرارلا تلخد
 وهند هلوق نوكمةلقعلا لوبقب الان تاك كلذ ورعن ابلا نمر داصلا عببلا بيقع ةبرجلا تددا ىرتشم اذ بيقعتلل ر حوف هلوق ىقءافلا نذلافمعموعت
 ىتاشتلالوصإ| ____ةاعىذناوحلا نسا ١ ندحملا فان كرحوهف تليق لاق هناكراصو أضن الا قدرطب دقعلا لوقا يعتق مرح
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 بيسيقع طلاب زمام هتالاتماضاقاّريلا ناككيفكيالوهاذاد هعطنفخ هحطقاف بوثلا يحاصلاقف

 يبرز جانا بولا بحاش امصيمت اكس يول 5-6 20

 انهكنم ثعبل اق هلو اًماضاما رولا نوكياكتن اذ هحطفخ هكطفاهداهخطقا لاقولام فالخبةياذكلا
 البت ويلا بحاص .. سر نقئالب ةراجالا مومتل *“ . ١1لانمم. ل بولا ماع ١ عيالي داولاب 2« بيطار ١ صيبملا

 سارلانيهنللا جلخ حنا لاةولهانات بيلا ناو اًيينت لقرملو هحطتقخ هكلطم ذات عب بوثلا
 رز ما الولاد يحتم ني يروه عب 0 اي لعبا 9

 ل هه ىذه 0 و 5 ىلا ربو وهج سس و 5 *ةياإوه مه د

 ارخاواالو| ةيناملا تلخد ول ىحهبالصتن ىلوالالوخدبيقعةيناثلا ل وخد اوشا فّقلاطتناف
 امبتلو ١ 1انرابلا ” 22 نزلا عاتب لعئال ثار يؤم 1٠١ ١ زب داملا

 وو انب 00 ميو و | 3 نه ع هن هه

 هلاك 6 مرت - تايلالالقنلل رانا يس م سل يا اررشألا ناك وح تناف انلا كذالك لاك ذاهلامم لعل نايس الا ت يكف وقالطلا عمياكا عدم لعيشنكا

 حماجا زو لزتيرمل كاوا كاكيما تنافزنإيف ! كلاود كيج ودمَل ناو لاح فارححلتعلا
 را 3 -- ور ف اخو. ادب جا تقم ٠ مغ و ع ف 0 0 ا 0 س 5

 طبلون فانا نوكياكو ناب ةقيلطتتقللك سلجلا قا يقلطفابقلطف ك ديب قأمارملاقاذام
 8 اما يفلطف لووبد ارسال وصقل وكلا نال: جدي ”٠ قالطاب ل عش 5

 الطن كليا هرم !ثلعجما ملط لا قولو كبي هرمنا بيتس هفلط لاذ هتاكراصق ل ةاليغ
 ١ ك | سكملاي الإ يعيي امل هلع يلق ناك ٍ هلع 5

 تقلطَْس لجل افا ملظ هكديباهرمٌتلَدَجو اقلط لاق ولو ةّئعجر ةقبلطت تفاط ساق
 فس ام” جروزلا ل نايم ينارمالاد توم و قارطلا رماني هلا

 > ١ "اا هه > < ا يي 2 .٠ 2 ا ونه ءللنآو نيم ىه

 اذهىعو نا قيلطت ثعقو ساجب اىابقلطفا.ماطواهنبادإاهياوابقلط لاقل ثالزإو نيَسسلطت
 آلف هعطقاذ اصب ىلا مناد هناكف بيقعنلل هعط اذ هلوق ىف ءافلا نالاعلطماك ةيافكلا د وجد ىلعابقعتمالاه حاتم ز<يمامن ل غلا انماضط ايزل نكد ل وقهل
 دعب عظتلا نوكي الذ نلطم نذاهعطقاهل وت نال: !توكياكهناذ 4ل وه هل ١ند عل ايف نكن امضلل ايجوم تاكف نذالا نو نب الصاحرعطتقلا ناكت فكر مل
 ريخلا مرورضلاانلِق طايغلا ىلع نايملا بجي نا يغب كيفكي هل وفي بوثتلاب حاصرغ نقاما يلا نال يق ناذهبؤ لبق نيئطنالب اةذاججلا حمل نارللابججوم
 ام الزي ط وسيما ىف نكن مطيلالكىاتّمصم وصلل )خلف هيف كرسف نم!قيرط الط لجرلا لاق ولاكراغلا ىلع نامضلا بجو زاك ةضو اعل ادفع ىف نكيوملاذا
 بيقع ةيبانلالوخدوهو طرشلادوجو (ادعل_قالطلا تيك ل وف كار وب ندعملا ف ان[ طرشتلا لع ننعنمضيف ةياذكلا طوب مظتلايرمالا ناذهلمت

 ل جوبرل ل وأ يناثلا تلخ داذاذ ىلو الا ل وخد لعب يناثلا ل وخح طرشللا نوكي نا ئضتقيف برقغنلا عم لصؤلا ءاغلا بجوم نال هب ةلصتم لولا لوخ

 أرد مه دلك ةلعلا هزمكح ا ىلع ةلخاد نوكتن | نمرمعاوهو ةلعابابقوااهدعب قروكنملا ناراهيظالاى ا ةلعلا ناب هل وق 0لن» ندعملا قا كلاصتالا
 نيقىوه نمىاريسالا لايك ىلا ىقسلا لله ببس هتيوراو*اعطلا انه ببسهتيففسى ا هتيوراذ هتنقسو ا هتعبشاف هنزيطارمهل وقل ألا نجدعلا هلك

 ! تدر نال لاثملا لنه ىف ةلعلا ىلع تلخدءاذلاذ توجن لصف ثوغلا كابا لق رشبا ص الخلاو حملا راث ارهظا ذا ةقشموا قبض ناظاسلا سد حمدارملاظلا
 اهتم تناك اذا للعلا ىلع افلا ليخ لان[ "لس ةلارخغ " امذلا لاق ليلتملا هل ىتعمب ان هل نلعملا ىف لكل ييلعنلا ءاذ ءانل اذه ىكسو ةراظتسبلا لع ثوغلا
 ءافلا لوخد نسي اك ةلعلا ىف هاو للا طرت د مل ناو ءافلا لول نم اكى نزلا تيقفتلا ليصل رمكلا لبق وو وم تناك كمكلا لعب دوج وم نوكتف "هلي
 اهاس ؤ كيف ظالم ىلا ىقبت ةّاد هاذ نكل ايت | ناكناد توخلا تايتتاناخ ث وغلا كانا نمخرشب |ناقنامكللهو ءانلا لن نوكت فيك رمكعلا ةدتفتتلابنالا لع
 ارخ ماه دوجو وكيل ةياغ ةلع تاك ذ | ةلعلا ىلع لخلن اغا اهنا كريغد مضوتلا بخاص لاق هءافلا لخديف ا بيقعتلا عمو ظابف اهنعاقدجل ةراطبلا ىلع
 || نقوتبالف كلم ىلا "لعب ىقيتد ءادالا لبق 5 دوجوم تن اكث رح ةرجولا ةمئاد ةنرحلا ة لاخلا فا رخسبعلا ناكهل وق شر » بيقغتلا ىنعم يرتب لولعملا نع
 ةنرلا تق وتب ورماللاب اوحريص فرح تناذ ثيدا كااكزي تمن ن وكيس ن عيالعل لبق تأذارجر اصلا دبعلا ىلع اني د تل الاب صد و ارح. ن وكي لي فلالاءادا ىلع
 تناك اذ, ليقنسملا ىنعمب ةيمسؤلا ةليحلاو ىضاملالعجت ان ناانا ةيكرب دقن, باوجلا قت سي هنارماللا ناب بيج تلكت الب بيقدتنلا ىنعم قتال ءادالا ىلع
 تلخد ءافلا والغلا ارحل نكهل وق ل2 سر اون الاروت ىلا نك كم تاناوا كتمركيؤنل لاقزالذ ليقنسملا نغم اهيلعجت الذ قر لقم تاكا ذااماةةرهاظ
 قاعي رح تنال افلا ىلا >٠ىان<مراصف هيلع ءافلا ل وخد صيف ء.البالا فىخارتلا يطا ف ءاقبلا لا ظن ءادالا نعارخارتمريصيف ثا دةيرحلا نال ةلعلا ىلع
 || راغةيبلطلا ىلع ةرييخلافطعم ا قيسام تطغلاوه و انّمقيِقح لعمل ةلغلا ىلعءافلا تلمح اغا وقيلعتلا ىلع هالكلا ف ةلد امر د ىتعلا مضت ءادالاب قتعلا
 ىلع افلا لوخدرئا ظن نم لئاسملانهو ةلعلا ىلعءافلا لوخ حرئاظن نم ةلشؤلا نم قبسام ./ حماجلا خو هلوق هنأ سندعملا ف انكة يالا لغسل كلنكو زنا
 هك ناعما فانكليلابر مالا نم هيلا ض وذا مارت ايم ارما اهقلطغ هل وق ناكف ةلعلامكح نايبل ءاذلا نذل ههّقلطاذا حاولا قالطلا مقي,از هل و ةلعلارمكح
 اذا لوقينالئاقلو خلا اهيقلط هل وذ هل » نددملا ىف نكنئابلا د خاولا لا ةيانكلاب عقبالك ةيانكهن هل نئابلا وه نيلابرمالاب ضوفملا نال - ةنئاب كل وك
 اهمهلط هلوق هرلثملان دداظ وقلما مدلملل ةريعلا ناب بيج:او مييصا ملط هلوقنالابججب مقاولات وكب نا ىقبنبف ا ملطا خاف لا ببسي لكلا امه ىنعم ناك

 |ملطف هلوقوهو ىلاثل ا ناكف -ثاديبب هوما نا ببس, كلوش 09 م لاكشالا اذه نع باوجةنكاب تناك غاو حناشلا ل وةاضياواكحعقواذوقللط هدركلا ىق
 كروصلا نهيؤ مب | ذا تولطهلوق ]+ ناتقيلطت مت نطعلل ناكولو ةنحا والا غفت ةلذ ل ةةلاريغ قاالطلاب ةليكوت نوكالكضوفملا قالطلاوه
 هلوقو قالطلر عمل ليكون اقلط هل وق نال  نيتقيلطت كل وق كل. ياني دي ايرمالا» ىعحر وهو قدلطلا يوصل ضنوقت هنذل ىحرلا لحاولا قالطلا
 وهو ناي ارهالحب نيتةيلطسب ليك هر وما ربا رانصق ل هةلرريغىلاتلا ناكف كلذ لمتجياكواولا نال ل ودل ركحب سيل هنكاديلا قةلطلاضيوفت كليباإهرم!تلعج

 ىعجرلا نال نينُمايارهالكن وكي هنكل نفق وف ن تملطلا وه د هب لكد اق ا لّمذارتملط سهلا ىف لاقاذاف جيوص هند ىعجر ىرخجلاوةياتميلابرمالا
 - اهلعبام برتل ءاذلا ناانلكام ىلع ىاإزلا له ىلع هلوق ولا ندلغملا فان كمهرحيإلا يجرتاكدعبةحجو ذل 3 نابل عقو اذان هل كئاببارعم ننابريصي
 ثالم وه ان ههةلعلا نال هيلع ةعرفت ريغ ةلائسملا ناذرهههتامكةلعلا كايبل نوككن قارنا اسرق هلادام ىلع »هدعبا. ةلعاب لق امدابلقام ىلع
 |] -ىئناشلالوصا ىتناوتحلا (عرسحل »ل وصحلا فان كسكعلا بس ايتخالل عضبلا
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 هيلعدل .ذ نال احدا عاج دن ناكواوسر | يك اهل تبث ةحوكتللاةملا تّستنعا اذا اص! لاذ ظ
 رب ةمسما تو تملا ةمارا ىا امن >ولتلا عمالإ ا ّ

 #2 4 تيديولا هاادداس سو 0-5 م 2 زعل يبات

 ف ىبعلاب هرامكلل بييسإاهلر انا تينا ىراتجاف ثاعضي تكلم تقنع يحرم دريل 6السلا
 سةر :“٠> ةردرباكا . اوس الق بعز <” املي وأب اهنا فمش عينان رتاكم ْ

 ىه ل وم 7 و م 55 ه١

 دانح ءايشلابقةلظلارابتعاةلاء مهم عراق هرج ادع جوزلا نون يب ثمان. المتعملا|
 7 ١ 0 ياعم ومس ارجوا البع وزل نوكنيب : | دال

 : دوياتملاةمالاىك) ”جروزلا كا |" امعشلب كلماديدناب لوقلا ىلاةرووضلاٍت عنف |مفتعب هككم نع لويوعلو جوزلا كلم ةحوكتملةمالل عب
 امضي عضبلا كلم دان ةزاواهلرا رولا تول يس تلإذ نوكو ةدايزلا ثالمل اهل تدشي ىتحا ذب 00 و و 0 ... ل تكلاايدتاهر “٠ محلا .

 ادب ول زكر وراك رز دلك اهارايزلا تويلابج 0 "توتلاكا ”٠ - ش
 ده راوه 0 ء ى إف | هز 3 5 هه ند اء رد لح

 امكجوزلا قتع نود ةجوزلا قتع ىلع الثلاةّيكلام مكر يه ءاتشلاب فالطلارابتعا هلاشم ىعم
 تاملطلل , 4

 طع ه ٠ 8 ىلا ب و ظع//ىب 8-2 2 هه 0

 1 رمكيحلاو ظفللا 4 ىازتلا لفي ةفريح نت هنكل ارتدت 2 كاسل به لموه
 له 2 ١ و 0
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 9 0 امم وتلا ندر جزل قب لع. ...رادي اا ثملتلا تميأ ار هرنك نا
 هم 2 : 5 .٠ دى 2 نفح 0-0 ال

 قط ٌقلاط كاران تأخد نهب كوخ كللاربغل لاقاذاايف اسد دمكحلا قاتلا يفيإ هلتع
 2 هلل
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 : ارب ةوط لارشاكا كلك "فازغالا ا طساتؤللا ندد م نييتاصلااىا

 ببااقحا] نع ديد لااا و + ءعباا معو | ع اكن ا قرم نهرو ضع عال م
 لحجالا قاعي هلدعغو ةشلانلا غلو لاعا قةيناثلا عفت لوخللاب كوالا قلغتن رتعف قلاط#“

 د : ا! هعمل وللا از الاعرب عقل الف نطعالي طشلاب لص ال رفيع ىلا
 ده ع ل 3 فل 1“ لارا ا يح هه 5 ض4 َُ 3

 قل ام قاطو قاطو كاوا د حالا تيدا ودنا زهطي وعلا دنع ليعبر اطتشا ا كلف ثديرتلا : :
 ىنعدرلاىاةرانناجمقنلا ف هنايزعلا اهب تشيل ةأارحاج هز ناكاذلا مف نادج وامه دات ءاذكلا ثلع و عضبلا كاعراؤلا تونت ةلع نال 2 نوواوس هلوقول
 كايربل ثينولا ىف زسوكنطاوافلا تعم نم قاد هتم عرضت كل وق ل نزعملا ف اك نع انف: ناكولرمكولا صصخ لب ميمعتلا بلوق يح ففاشسلا
 لاعب نابتعالا نا ىف فالذلا نكاو قافت الاب الشد ناتنذ قرلا عمو اذن هب درا عم ناكىخخقرلاب ص فني قالطلانارملعاقنئلابراييلا توب نموا ةلعلا
 ليعلا ناكتأو كلدع هنلث وان دنع نيتنذ اهبإاع كلم ةماهتحت ةرحا ناكاذ|ىتح ل حرلا لاب فاشل لتعو ارا لا دبا ضص ا نتهف ره الاعب دالخرلا

 ارح جوزلا نو اوسءاسنلاب ةريعلا :لثحف خلا ةلاثسم هل وق كلك »» ثيلحلا أله ىلع عضتيانبهذ مو نيتتش 8ك نعو ان لدعاشلث املع كلب رح هتحت
 ”يكتملاةمولاعضب ناذ كل وق 02 زن طؤللا ف كللاملاق هو ءانسلاب ل علا دلاجرلاب رحل فال ل تعو امهربغو ٌوعسم نباو لعل وقوشو انبعوا
 هل تبيني ىتح لحل اف كلملادادزب حتضلاب ملغ ف قنئلاب كال ابل تدشيشال 3م واب تعب هكلم نعل زن لَو خةزلا كلم ةحوكتلل| ةمالا غضب نا هنايب غلا
 وه و لييزملا ةدابز ىلا جاتحي ثلملا دايدذاو لن فكلما ةدايزب يار طايو متت الكا أ ل ئارخ تونا بس للملا داي دن | ىا ثللذ نوكسد ةدايزلا ىف للملا

 لحغاةداينىا-ةدايزلاف هلوق هه » ببسلا3قاذولعببسلل انوش هفشبال ا.ه سعناضيا كيما داي دا ناك اه فننب كلها دابدز|ناكاطو ثدلشلاتاقلطلا |

 بهذ موهامكهلوق 0ار» ثلثلاب لب نيعقلطلاب ل هزي كىتخ جوزلا لحل او لري قتعلاب ه نيتقيلطنلاب رت ىتح لي لحم جوزلل ناكقنذلا لبق دل
 ك الل تسالاهجو ءاشلابات نعلاو لاجرلاب قالطلا هالسلاو واصل اهيلع هل وقل ةجدزلا ندد جوزلا قع ىلعر الراهن ثردلثلا ةبكلامودكح# تع كاف -صفانتلا

 ,لاجرلاب قالطلارابتعاذر لاقلا تبج نم ءاضل ابق لعللريتعارمشت و لح ىلع سناجب | مهتمل خلو لكصتتخي هج ىلع 5 لهلاب قالطلا لبا هةلسلا هبيع هنا
 فعلا مالبةمالارك5 ف للا هيلع هن ل الدتسالا هجو نامضيحأ تدعو ناّننث ةمالا ق الط مالسلاو ةالصلا هيلع هل وقاتل و ةلباىرللامرتحتر للا ثيم
 ماللا قيسرعل و ناتنث ءامالل تاما اورلابقالطلارابتعا نامولف نينا نجا انه قالط نوكي ن [ىتفتقي وهو سندا هاللا ناكق !ةدبعم هم نكمل
 ناك تبن نب كيزوهو هيدا نازعم ثينذئملا اذهب جاريتحجلا نعاوض عاد ىارلاب ةلامل!ةنهنف اوباكت'ةبا ملا ناب تفاشتلا لذل لتس نع ب اوجإلو سنجل
 ىلا جاتني ةلذ لن نم (ولعم له لبق نآذ لاحرلابق الطلا عاقب نابل هقموهف تدب نثلو خوسنمو ا تيار هنا ىلغ كلذ ل لذرمجتف | دوجوم
 قالطلا ةيختااو هالسلاهِلع هلوفبا ذه عرف أهتم قالط ناكك تيدلا تكرت:جورلا تهيركاذاةيلخا جلا نازل ندل ةجاح ارركك ىلا هتاكلب بيجااكك
 تيوض تلقوا ورمجوعت نبز ىفءاج تاكاخاف اهرب قلعتملا لعفلا ىف ةليبم هيلع قوطعملاو ئيوطعملا ناب نوكي ناوهو  ىخارتلل رمت هل وق كلا لاجرلاب
 الم ةرلكلا كنه ضالا غيمج كحل اد ظفللا قل ارنلاديفي هلو 0 ٠ قيقحت اف ان[هيرض و لبن جن نعايخارتم هيوضو ورع ىئج نايا رمت اطيز

 ىلا ناكل ناني حلالا اكوملكتلا نوديعكحلا ف ىنلرتلناكولاؤإاهيبجوكتلا خذا ىف وكيد يخازتل لاك كلبك لك لصالاو ىناتلل تحض |
 لصولاعم هيلع ف وظعملاو فوطعملاب ىلعتملا لعفلا وجو ىا-مكحلا قف غازتلا نفي[, هسذع لوف 0249 ندعملا ق ]كهجو نود هجو نم | دوجوم
 | تطعلا ةص-لوقن انك لاصنن ال ىتعمالذاسحو ةقيفحلصتنم هالكلا نال اث هد لاضتن هلا عم سمبالتطعلا نال هبذ تطعلا ىنعلم ةياعرملكتلا ف

 هيببحاصةفينح ىلا نيب نهلتخعلا كايبب ىلا هتايبو هلوق 0ل* »ندعللافا نكد وجوماذ» روض لاضنةلا ىلع ةبنبم |
 اعيرا ىلع ةلا ساكنه ىف

 "الا له ليصفتدو هم لقوا طرشلارخا نامل لحاو لك ىف داب لوخدملاوا اهب ل | سلم اريغ ىف كيك قالظلا قلع ناام|هنال ةجبر هلا ئضخلاهجو هجوا

 هاخانهب تنأتسا##ل والا نع تكس هن اكراصخ م ةيلكب ناتزوكنم ةذلاثلاو ةيئاتلا نحل طل ةيدرشل عفت هل وق هل + لفة كنتملا قروكنم ةلثيالاعم |
 -لوخدلاب لكلا قلعت هل وق هلل ماهتخ ةيناثثلاب نيف اههب لوخ كمريغاهن ل لحلا ءاقتنهل ةغلاتلاتغلو لدملاووجو لاتلا ىف ةيناثلار فت هاورشلاب تاقلعتي |

 نيلزني عوقولاتةو يف نكاو كرخا هاا مرشلا "ل ءاوس طرشنلاب لكلا قلهتيف 2 اهلا اف لد اكوا رش نع قنتمتمملكتلاق لصور: نال طرا لكلا قلت ىا

 - غ1 لاقدلدهلوق هلل »لولا مدحل تلاثتاو ىناشلا عقياككهب تنابو لدالا خفي |.يالوشرم نكيزمل ناد ثلثا عققيإ.مبال وخل م تالككناذ سدترتلا ىلع :
 نال دعباموفلب ه لوداع م ةفينح ىلا لندقد لا تلخم نقلا طرمث قداطرمت قلاط تن لاق ود هناوهو طرشبارخا 15| هتاوهد قاثلاهجملا هاذه
 . ىقليف ةؤط وهريغا هنالك كعب مدلك قييرمل هىلوثلاب تاي ملف قالطلا لنه مق هفر دقلا اله ىلع تكسو قلاط تنا لاق هناملكتلا ف ايلاط قارتلا
 :ء -ىنن اننا | ل وص دع ىذتاوعلا(خوسحا جانتاات وك الي لوخ لل[ داعاةدحاولا عتقن هد دعو ثلاثلاو ىلاثلا
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 قلك | هرنعد لوخي لاب شلات تتاعت هلاك ف ناننتعقوطرشملار >!نادةفييح إل تع لاحق
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 ديب لاقاذاف لوول ماقمياثلا ةماقاب طلق كانتا نيلصقلا ف لوخدلا لكلا
 74 رب جورلا و اهل ق وطعم ف ١ بام |” هيف سهرات ووش ميدقلاك امرالا و
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 اهبالوجلم تناكولو نيتنث هلو ننعَل علا ىقسؤلد لوذلا عنيف هن وحر مويرملو لولا ماقم لادا
 ١ ةارملا اساهعلفق اقرارلل س امنع يورلا ةح شدعل خم تاهجوبرب
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 ءاننالا كودرابخع هلا نوكيامنا طلخلاوكانخ كلذ واني دا هنإل نيتحت ليال 5يحاو قلاط تنا

 علا ةنلاثلاو هيئانتا عمو طرشل ايل والات قلع امرطلا رقي ىنعا | قلاطتناق ر اللا تلخد نااهب ل وخلل لاقاذا الا لالا تتلعت هل وهل

 (امالا لوقىلع ليف ناذ مث ةرلكعم م ةلكلا لاصق آل ةريخان 5 ورش دب, دفن ا نيلصنلا فكل وق هلك »:طرشلا نعامرلاصفن ال قيلعتلا نعاره جبل هامإلا
 نععطقنا ل ىلاثلا (الكلا نال وغلب نا بحي لي ةشلاذلاو ةينناثلا عمك | ئغبني طرشلاب هال تلعن اذا هزيغ واب, لوخلملاة طرشلا كدتن ةروصف |

 (ددعموهو لاصضتالا طرشب تبثيإم ا كل ذ نذلا ضير هيف داهم اكل ةريصب الذ تن|ةيلك هو هبرمتب اعف ل هالا كارايل مرشلاب قلعت كىتح ل والا
 ىلع ىنبم تطعلا ةيمص تلد قبلا قل وبكحلا ندلامكح هنن اتسا اذا انك ىض عقبال ةقيتح كلذ تناتساولهأستسامالك قلاطرعت هل وقىتقبف
 تالخدن لاق ول ىتح لصولا تجوب ىلا ءاؤلا ترحب ضنخا انيلذ ضلي الك ىنلاهي عقيت قؤطعملا ىف داعم ءاكء ترهل ار اصخا نبه دوحيوم كلذ و لاصاندلا
 تنك فطعلا فرحومتو قيلغتلابجيويإم(ةلعل طرشنلاب ثلاتلاو ىلا قلعت ال عادلا تاخد نا لاق وا هنا هس صول طرشتلاب قلعتيالك قلاط تا دداللا
 نكلاحلا ف ناعقيف ريخ نعب اريخ ل عجين اب هيت لدا عوتلاع ديب لم فطعل فرح نو ليخالذ نك و ةروص لاصتالل لودلا هبرعتيامؤةبكشملاةل
 هنع ت وكس ارمكح ق هيلع قوطعملا لعجى ا اوكذ ل وهل! نع ضارع هلل ةعوض وماي اذ - طلخلا كر نسل لب كل وق ك1 وس ابعت ش نلحملاو لوصفلا ف
 غلا ىلاتلا ةماداب هل وق 0227 نوققتمللا لا ةانل ورمل هل نين ىف ءاج وحن لدالا ىقنلا فايطنر اصاكا تذل هيلارمضنااذاو هيفنو هناينال نضر ختريغ نم
 ام تلقاذاو ورع لي لوقف ىلإ ةنعنضَرعشر بخجل كلذ ىف تظاع كانا ثا نيبترمث لسبذ حيا ملل لصاق تنكو ورع كيدي ن اج تلداذاف

 ضارعدلا نإ ملعاوجت نيمّجولا لمتيامم م هللا سهلملا دبع لاق و دريط ل تعورمت ىف ءاخام لي هروهمج دنع . ورعىفءاج ليوانعف ورعلي دين فءاج |
 راصل هالا نع ضارعألا نيبيرمل هيو ء اذن هلاك لتي >«اىفالر ا بنهل اك طلخلا لمت فلولا نع عوجرلا صب عضوم لك ىف سديامت ا هل بق ارعلب ةيلكب
  خارصعيرمل و هلوق نق مرانملا حور ىف نكبيترتلا نو دعت ليبس ىلعل والا ىلإ ام ومغم قاثلاتثيف انا ض حملا فطعلا ةلزنم,ه بف لب ةيلك
 ىلعا5 ءاقبااى!هيمالعا هنآ )كك هل >رمالا م همر لصو لجو لة هن الهنع توكس ارمكح ىف هلغج نو لبر ملكتلا دعب هلاطبا نك ”/كءاذننا © الككلا نال
 بجو فحل اذاو هنامز قق قت دوجولا نال> وج ولاوضي الذ قحدللا "لعل اماو نكمل ناكاكدعي نا عسي الذ دوجولاب هلصإ نع زل ستي هال ىلصالا هم لع
 هل وق هك ١ لوصالا بنك انك دوج نامز نيع كدوجو نامز لي هل تجوم هنال هبنيس نعل فلذحت عانتمال قالطلا عي وهو هربع هيك برت
 تعقَوف اهّمع عوحرلا رسمي اكهالاةلحاو عقلا تيحايب ل وخل مردغ ارم تناك ذلام نوهت دعم ناربخالاو لوالاعقيف عوجرلا نعام ث ذل اعقب
 هيلع لاى راش هل! دعيراكتالا نةلطبل غ2اهنعريميعل وهل | وق 0ك ٠لوضفلاف انكناعقيدلذ نيّينتدل ود لع هلم ىفين اكو انبي و5 لحاو

 عم نافل ةلاهمزليذ ىالا بجبذ كل وه لذ » كب ةيلك انتر ق هل سبصم ل ذهل نانتم|,هتماخن ا هو ىلع نينفلاب كراززقا نكل كر اوقتاب اخ بااةالسلا
 رئيغل لاك اذ ينعي 21قلاطتن !هلوك تال. هل وك 48 ضنا تالتخال نال اء امهز ليف راني »تلا ليرعشر د ىلا ىلع لاول اهكل والا فلاذلا
 ع وطومريغ ىف تناك امو هنع ضارعجلا نك "كك ةلحاو تعقد 5 لحاو قلاطتنالاق5١|هن ال ةلحاولا عمت نتن ليال 5 لحد قلاط تن اهب لوخدلملا
 نكمي كى دج و امدعي و نكيرحلرما داجيز هن الوان لاند ددانبخكلا ف نوكيامناطلغلاو ءاننا قالظلا نالكل بانه وخايف لملعب ما نابل لاك

 قطلغلا كر انتي ظذللا ميسم نكماذ ب لكلا ىفن قدصلاب هكر ات نكيذ بنكلاو قدضلا لمتنا اماذ نمنع ىلعاّقاب لعجي داب ةكراذت
 طلخلاو هل وق ول* ١ ندغملاىئان_كن كم رابخالا قطلغلا كرادت نااتلقال» ناتنتعفيرابخجلا قيرظت قالظلا ناكول حق الظلا نود دراقالا
 .بفرب تع” كلذ ان بلقلاعم ناسللا ةقفاوم (دعل ءاذتن هلا فر وصنت كال نكرمالا نسفنا ةاقراطللل لعب ابخجلا قروصتب اماملغلا لبق ناذؤإلا
 - (ىتاشلا ل وصا 1ع ىناوحلا نسحا »بة نعلانولب 0الككلا ضن قلعتم جيب _صلامكحو حرم هنال كالطلا



 ىقنلادعيكاتندسآلا نكن وكشح . عمهم) تتاّنكلا 0 لالالالا

 ابخالا قيرطب قالطلا ناكول ىتحقالطلا نود ررقالا ىفاحآخلا ك را تباطؤ ييطعت نكماف
 هل نا 5 2 هو يف 0 و4 ا 0س كك

 كانتا نك( لصف انركدالناتنن مي نيتنش ليال دحاو مآ ثاتلط ثدكلاق ناب
 0! هدم وفا نيو اك رن درابنالا ل طلغلا 10-6 ا١كاتولطى ا... م نيسشللى | رس مولط

 1 نب 8 . ك1 ) ه ه٠ لم + 1 1 هر 3 لم

 ًامنإ يكل لع فطعلاو هلي دب ثداذف هّكيؤامَُاَمبَو ءلعبام تان هّيَجوم نوكيف ىفتل دعب
 ع و ' اسرع فجل ون دو ننال و الن ن للك نراك نو

 تفل .٠ ب 2 .- مج 3 6 و 5 ه١ + د هيض

 -سم ويذالاة لعب ىلا تابدالاب ىدملا قلعت قة ستم ههلكلا ناككاذ ةكلكلا قاش ا لدع
 تبيع تابمالاب ىدنل 3 339 ا وسن دع ىمحيد

 هح مهنا 766 مع 9 < ب ده ا و 7 سد را ب1 9 ل مس

 هنكاو تالف لاف َقوقثل قلع تالنل لاقاذارعمإ لا فنيغ 5مكذ ام هلإكم
 - هي

 ره

 5 ا ضو لا] فايع ستنال ناببو تقصو نول سلمي ا”قاسالاكا

 ىلع ن الفل ناقول كل نكو لالا سفن كود بسلا ف ناكَىهثلا نارا نخ قسم 6 دلكلا نأل نامل
 ْ ا ا سل رقما مالكاك ا

 انان 2 3 7 و ده 0ع نهج ٠ جن دب ص ص

 ربظف لام |هَميلَيْ ملا كاَيلَع ل ّكاو كتيراج ةيراخ «ثالذ لاقن ةيراجلا ذه ىمئمذلا
 ىكلازرقلال يبد 1 الستيراهلا رق نانعلا تيلع ل سيلاكا ّ 1 ال امييلاراشملا

 طق ىلتاامنالف لاقف نالفلالاه لاق كب عالي ناكول لالا نصا قال بجسلا ف ناكوفثلا نا
 امر وك لارصلا رس لرقم لا ام”ىديىىدلانصلا |تزلاوذ غلا قلالاىا للا وو 95

 ةيقدونلاب 8 2 ْ .- ب 6 لاو . رت لعر ا | اميل : الر يزل )ا ار كي : ١

 تاك : نك تابهالابقلحتب ىعنلا نال كسلا هل نعل لامك لبق 5 تافرخا الذ هّنكلو
 ١مم نالمل ا”لوالازقلاب َْق م رس 300 لرعاا الازمه وع 3 ١ ير 0 ١لوازازعملا 39 .رولزدارمل د .ر المل 7 ب (ْ 0 2 رولرملا ريل ال مول 7 , ١

 ١ ١ 1 ا سعد ناهد 1 هب لرقم 3 9 نإ عه تو .٠ ِ- 7 2 2 ني ©

 دوهرد تا اهالو نذر با هسفن حرت هما نادل هر قدرهم لوق نوكيذ لود تا لبجل
 تقطع ؤ لذ نيلا ختم ندموهفم نم هل ديالذ قزاسلا مالكلا نموه وني نا ىسعام مق كي عماسلا كرد تلى ليلا مجلطص 21-1 كار تس ةنهلوقهلا
 لبان عيت ابمؤ نارمؤلاز اجىرخا لع ةلمجابب تاظعول هزورهع ءاجى ورع نكي ىفءاجام قانمكن تطاق هيلاراذسااكوتلا لعب ابعوقد بِه فم لع ماد

 هيسرفلاو ةيناشالاو ةيدرفلاو هيجوزلاكتتينوبثلا نبت زتلا نمارهارج ئرتعامد|بلسلاو ٍباجيالاب كوكبن نمرتعا تلاتلاو تاشالا لعب وىفنلا
 نكل ةيلك و :ةفطاعلا كف هرخّناَرب قاده مدلكلا لبق ناف كارنتسالا ف ةفظاعلل ةكراشم ةهشم د 8و نضم تناكناو ةفطاع ىبف ةنطخ# تناكرا قد
 وحن تلق نيطهلاوم اظن ىف ةلقثلل| لوصالا مارت اَسو مارك لق لعفلاب ةوبمشلل فورحلا نم ىف ةلئقشم تناكا ةااماو ةففطم تااكاذا ةفطاعك ناجع

 لعب هلوق 0لس» ندعمل اف انك كار نيس ةللامملكن ل ثطحلازث اظناف ةلاتثملا ادرك كاذ قاوم سرت املا ناكل ةففنغدلا وكت اكةنطاعلا نكلةيلك
 وكيت هلوقب ى اغلا ىلاو ىفنلا لعب هلوقبل هلا كاراشاف هبجوم ناسنإممتان هلاعتسا لحم هه لحا برم ىلإ ههلكلا انئجراذنا تيه تنصملا د هند وزلا ىفنلا
 يب الا نعي عقيل بو باع أل[ كعباجب كر ند نك ناوهو لب و نكل ندب قرقلا ناس ةراذتحلا كنه نم ضنصل ا نق غو كل عبام تاي هيجوم
 ناخلا تاتا لدالا دن بجي هناف لت ةلذرماكنك ةكبتكليإ بثبات ةلببقاَم قتلا ما لقبام تاننا نكت جومناىلاثلاو ىفنلاو
 نن نكلب كاز لتس الا اجل اهث اوايغن نان ف كن انام: م لكلا ناكن اذ 00 ات م 1
 منلكلا نوكي ناامهلحانيئيفل كا ذو هحمجا ذا ىلا قشو نم هماظتنا ىا- هةلكلا قاض ]ندع وق لنج: [ك باف اجا مضر اجنالا

 هلوا م ةلكلارخا نظف انياكو ام.نتيرغمجانكمل ىضنلا ل حمريغ تابتالا نك ن وكن قاتلا ثطقخلا قنات لصق موي ض عن ةضعب طبتوم هال صم
 ثالذ ىننكل لعبا مهيب نوكي كو تاسالا: ىفنلا طبتزيى [دالا ىفنلا قلعتي ةلوق ه2 م ىاناوعلا عمت ان تايرملار عنك لين ىنءاج كلوش ىايك
 :لاملاهمزلهلوق ك0 قاس لاق نر وكلا نيكيشلادخا تاذ تايواش هاج ونومل ناوىا- ةلاو هلوق 0 ١ ضان هتان هللا
 رمهرد ثلا[ ةزِلوهولاملالصا ل صرقلا ى أب بلا وه تانالا لكفدال تاهل لككؤقنل تو بصغ هنكر هلوقوه تازة لاوالمالذ لاق اموهو ةماعلا ةلأسم ىف ىفتلاذ

 تاققفاوي امال ن ايفان ات اقفاوتنم هلرتقملا هالكىاإملا مالكا نذل كل وه هك هتوف ةوزلوه هرارقذ نضال :نا تكل وده ىتنلانوكمذ

 ”ه4لا» ندعملا قانكلاط الص هم لكضرخت, كه تصغلا وه رخل ايس تنثثازو ضرما وهن نيس مئات | لزق ن ال ببسلا قاشلتخا ناو لاما ل2

 قمؤللاناىع تانيسؤلا ف النعار كل نياككوصتقملا وهاذا كنت هه ايف كح! باس ةلا نمد صقل اوامَستُم تدلكلا ناكق - كال نشن ندد هل وك

 اًميصخإك خارتقللا نا/طاتسنالا نم منيب ىلغ ٌءانب ضرقلا ةيهببهتنبيغن دع هيلرقملا لام نم فلالا ل خا هتان اجلأ نم نال نكمابضي سسسفتلا ف

 ىفانكلاد,لضات هدذببسا ىفن قو لكلا قانتا فن وكلما لثمىآ: ثيل هل و هنا ندعم قال خجلا #ناجكلاو تذالا لع يلعءانب

 لمتحيو ىفاثلا هلرقلا ىلا لد 'يتغلا حم هسضن نعابضنق وك نا لقناة قاكأمةل وقله قت نع كلام يمن هنكا -2 | هئنكو كل وق 2*1 لوضخلا
 هل قبلنا نوكيذ كاملا تآبناب قاتلا ىلا سوقلا عم ناكتسفن نع الط را ناب ن اكن الفل هنكل هل وق ل صو اذا وعلان و لبةضن نع اين نوكينا

 تانالاوىننلا قلعت ملغ ورلعتلا ف قباسلاب لات الا نءرتم عوج قام لع قاس الانالم تالا قسم هول |نوكي- لصد ناذ هلوق هلل ا ىفاثلا
 هل امن هتفاتن اهتم امالكرتعب لب قاس لا ىقبباكييرم هل لهنا تلقذ لندن طقفرشلاظل بس وعكاتتلاو ضفانتلا سال ىتحهننعب ىانب

 لحال اايقن كالصا هسفن نعايفن ىااقلطم هكلم ايفن نامه مالك رعطق ولصه اذ ال والا هلرقملا نال نعلا ليف نموهو -لءالارتبلا هل وق
 ةريذلت هر ل شالا لمن نوكيذ دخاو مالك ةلزنم لكلا راص هسقن نع ىفنلاب ةلصتمرب لا كامل ارش هنكل درهلا دانت ناكتناو هناذ لصد اذاام ىدلشع
 هوصؤ طق كل ناك انم هلوق وشو - هل رمل لوق كل وق كلل آن نغملاف اتلءاغل الا عن داعر م ةلكل ةنايصق الفل كلملاب عارقدلا *لق هن الحجب ءاوس

 تبثيلك مهلا دابجش ه ليلا ىذ ىلع ثلاثلا كلم :ةواهمت كلذ لعب نالثل هنكل هل وق نوكب و سهاظلا ىلع لكلا ةلوح ترللابي نكتذ راق اللا در لصن
 ظ - (ىاثت دل وح |(نسسححأ » ندعملا ف انكم لاكتملبعلا ىقبف كلما ىوع دالب ناك اذا احس ثالهلا



 نيروكل لا لحال ةلوانتمو ا نوكث حر ظ 22م0 باتكلا ص لّدالا لصالا

9 2 ١ 
 ح1 6 2 2 تو » ىح ف 4 ب 7ك ى © ىه ه

 نافقستوريغمالكلا نال لقعلا لطب نيبصو ةئامدزيج نيل وروهردةئاعلقعلازدجأ اكوا لاعك
  -7ولم اطحللا د ا ن0 17

 «زيج اكلاقول كلن كويقعلا دل هبمتاباكزيج نكاهلوق نوف قمح اجت سبا ابنا ازاجدل كن »
 ا ل اتت ل لا نابل

 قاتلا ةظرمت ننم نال نايبإالاتحا ةلهل ح منا يسَف نوكيةناملا لع سببص- تاو: نا وزيد نك »
 تعب لدالا قولا انلدالا" يزين عروةئاناكاىيااكس> 2 هيلا ياقعلاىا ١ ماعلاقاستاىا م٠

 يهوحإ| فه * | و ل في -- اعل رس رى ال هد
2 

 انه لخاهلوقةلزنم ناك هواّرح هل اق ول بلون روكنملابحا لئن لصف قاشااك
 1 نإ اس لوملا لق 0 را مر مرج مام ت اقلط تنلاامسو دعب من ديتررتت م وا ننمئر

 ىلإ مثل ِِ »ا ء ا سا .>رم و >” س ىلإ خب 4 وش و

 0 دهويوم» هل ولو نايا ةيالو هل ناكوتحّرح لكل سلا اس وره كح لماء( ناك ان هواه نمل له عناب تناك نايبلاةيالو ] ناكىتحد
 0 5 #7 - و يا و ا 8

 5 هنن ثقل ة وله عربي نارك نوكاكلو هلام ىلانعلادا عمت دنح عاب ول .هاعخملتقا 9
 7 : رالي اب قزم عشم سلا ىا زب ليكولل رة |)ل عملا ابي دزنلاب نليكولاىا ابصلا 1!نلياولااكا

 نع ينام“ .٠ 3 ع هذ اا ا نع م يرو « © ١

 اهتمةكلطل اطغاكلاك | ةثلاثلا كتقبطو نسسلول ىدجا تقلطاكلنش |ةتولاط »ده
 يمة ملطلل قعابجإط 0 اس يملا 5 هيك ا”م”نضأملا ستزملا وجو "ويس 3

 'لاهاذا سفن لاف له ىلع ؟ز هو قلاطايك لح لاذام ةلزنءامنمتتلطل نيبو جوزلل) ثلا نوكيو
 نت

 “| لا ١١نييلوالاى ٠٠ سايقاصمريصتىا
 3 5 ري 22. ى ا و اح ها 5 ف 5 س ا” 9

 "نيلوالا دحا ملكت ملام ثنحيالذ انهو نينه لحامل ككل ةلزنع نا انو الهوا نهرو 5
 كر 00 رثاث امفلاجلا تا ١ امانب لو ار ارم”كتلاحلا ١ ء وتم ذا 2 ار" هأي

 ىل و اههملكيرفلام تيم "نترخخلا لح ملك دله ثني خد لود ل يملا ليعد ثلاثا
 ْ 0 500000 2 ةحادبع الا ىلع برخآلا يوم تصحب 1 0

 اكزببجا ل وقذ نيو ةنامتالزيجا نكاوزه رو هناي تلا زيجا كولا لاق رعهر د ةئاعع اهالوم نالريخب تجاوزت ذا ةمدلاناىئنعب للا جاك ل وق هل
 هنيضوت ةتيعب تابت او لعفىنن اله نال انتبه نكاح نك ل هت لالحاق لحم ف ىتنلاو تان الا هلاقدلا تان زل ةزيجب نكلو هلوق و حاكتلل ضان لاقعلا ىغت
 لتحفلا كلذ تاب نوكيناةزلي نيسصخو ةئامبزيجا نكل وكنعب لادامل مة هجو هل قييرمل و دلصا نع متل عل لقد دتقعلازجج كك ىلا ملا لادم
 ةيكن وكي هن لع ىنلا كدليل صدف هرخارسمج حلاو اننا قعدان مغ رخام ةلككل لادا ضفف ا نترذ هل رابتتعا عنان” كلا قرا نال هنيعب ىفنملا
 قنلا فو حامكلا لصا ىقبق قالا لاذم ههه انهت نوكي نيسفتو ةئامباوزيبجا نكلو تاج حمنلازمجب الابر وج يوما لاول و قطعلل كت انينتسالل ج نكل
 م هلملا نك لقَعلا نطب هل وق 051: نقانكرب ناتذ هتدعب هنا او لد ىغن لصولا رص ق نوكالذ نيسملاو ةئاملا ن3 ىلا تاثالاوةئالل سرق ىلااعجإار
 همس قلل حاكتلا در هن ال تل ذم الات وهو لاكش |هيق-إلا اجا هل وق هلخر» ير ص دصتم ن اكن او ىتبملا شرج نمي هلبق ا« طبترمريغى ا -قسمريغ
 عمم و كاملذ ند لب حاككلا عصي الدبل ولئاوزلا نم حامتلا باب فلما نايات ناو شت ىفاهتيعب ا هنابثتا قزاجالا ىقن نوكيهلذ نيرو ةئامج ديما كتلازاجإو
  ةرلاب زمسقلا لق و وما ذاجا ىلع ا دوق وم ناك ةمالا حامت نالربةةيالذ هيت لعب هتدعب هناشا لا كزيجا نك هلوفن اكهح مثلا لص| نم ىنفنلا ناك هيِقل

 :بثلوانيقنلا ع لت يكييشل الحل كارم ةبستل ىازلا لوانتل هل نه 200+ ىننا حلا نضعب ىف نكت طغلل كت انتتسالا نكل نوكيذ ةزاججلا هيما اكخوسفملا
 ىلع هنحا عمو! امه لحا ىلإ ىتعل ال ووذ نسكيشلا بن ارونلا منخل هذورطلا ةومفطارارتعا 5 انعم لوصخو كدافم ةلجيل ابو يش ىلا نبرمةلا لحا
 ىفاول رج ه هتبالو هل كوكو هتيبعت هل اقلا كايبكازمالا لوحي اتيطو قالطلاو هن در كمل ىمختلا كك لوزنل 2اضريغرمسبم لجت وه مال جو نيسقنلا

 نا قاعت هلونكيه نحن ومهم لوصخ ضن ناجى د ماق واقعا ةنيز لوقت امكداركب وا لدن ىواج كاوقكه لجل مكعلا تويت يفت ب درفملا ىفخ هيلع
 ةعاجو نييلوصالا نم ةفئاط تبه ذو 0 الس ةلاونغ و همت لاس مانر | سزه وهو لوصدلا معا و ةغللا لها ةماع به نموه ان هركراردنماوحرخا وا مكسضناولتق

 تارابخالا فرمحن نيتي نم نيروكذملا سده ةءوضومّىه لبإه ضد *هلكلاب ا صقي ىنعم سيل كذنلا نال ديدسب سلوهو كلا ةعوضومبناىلا نيبوغلا نم
 ريع ءاشنالا ىف ها ذرب ولا هلك ناذ ثلا لهتيخلفء لقب مدلملا تابقال ءاشنالا نال ءانن الا فرسيختلا هنم مزل اذا لوب جك اربخلاوهو هدلكلا لحي ابتتعاَب غلشملا جي
 هلناككلوف وشرب قاسعلا حرت قالك موق اذ نيرمالاد خا قايربيتلا هزل ءاشنالا فد تايببا هزل لوبججاربذلا ىف ماهملا بسانيام بحقل عالثم ةحابالاو|
 ف قي كتل ليس ىلعام ا 5 ةيرحلا ةلاكستم ىلا ركل لبز لبست ىلعاما نير وكنا نحل ةلولنت تاريشبوا ناك اكراببم ءاشاهتإ امهدحا نيس ى ا نايبلا يلو
 عند لذ لكوللا كاب لقا مت نحل و لكل عما سعد الذ مدخل ليكولاناك اذ لاني اطعفد كرخاا كا عمبلا حاس و هل وق 0ك لكما كارب ىلا اتي ل لكك ةلئكسم

 لولذتب و عزلارخدللا نوكيالكل وف نحال ءاشنا ليكوتلا ةريمِللَو ءاشنآلا عضوم ىقدا نام غارتجا طرتشيالك- نحو لك هلوق هك املا عببلا حابة هلوقب
 ةيئالا3 لدا ل بس ىلع ه1 ق نير وكل ء الحقل وا كوانتنوكق ليكونلاة لاس و ةبرحلا ةلاعسم نيب قرفلا ف تلد ناد (كومعل لسبس ىلع نيروكل ما نحالو ا

 كريس نناوانسحلا سلا جرعه ل وقل شم (اومتلا بجوت ةخابهلاوار ولم ناك العب ليكولل هسضن لام قف فرصنلا خاب ىنعم هيذ ليكوتلاانلق م'يمعلا لبس ىلع
 كلذ ل صحي كى هلامزعس لك عماد وضم نآلو ةيعلا تثق نحاو لكنم عفر نّذ نيعزيغاعمتمدح' نع عمترا ىتمرطخلا هرطالا حفر ةحابذلا نال كلذو
 منجا قرت ف طغلااوواولاب ةقلطلما ىلعةو وطعم ةخلاثلا دوك | ةشلاتلا تقلطو هل وق 03 نعل افا نكاوهتم لحلو لكل عيدبا ةيثلك تشروناب (ئملابالا
 النك ةقلطللا ناب فر ابؤلاب بذزلاذ كل نكلاةاذاذ -5 نهد هل وق قل ٠ قالطلا مملع عقبف ةشلاثلاو ديل ولبن حل ندب عمجمت اكراصخ عجل لضفلب عراك
 لَك نوكي و دارزفدلا مي عوقنلادضوم فرمعبف نيعمرب غل حا وواب تدان نذل يبكي ملام تنعي هل وق هلل لوقلا نه ةلزنم به: الر وكذا لولا ف

 لاقول هنينهلاكك انه علك لاق هناكراصخ هكرافنف ىقنب ىف اثنا ىلا عم لاقخ عملا وادب انشد لاقايف انطاكك انهرملك ل داكن رينز يصف ةرصاعابفنم 7
 عضو مى نيعمزيغاهدحااهقواب تباثلا ناليمتسرزغقالظلاةلمسم ع سالو ماكر علام نيرا نح رملكول ثنا لك لددلا ملكول ثنحي لكم
 هناكراضف ةنيعمريغ ىوامنم ةقلطملا ىلع ةخوطعم»نهو لات الذ اعتس تاخد وان ذل نيعمريغ نايلوألاىلحاىإةقلطملا تناكوصتخف تالا
 تولع ىاثت اولا نسحل «٠» ىثناؤحلا ضعف انكان هه انك نييلودلا نيب جدزلابب يضم و ةثلاثلا قلطت انكم لاقولذ هذه ه قلاطام الحا لا
 - ىشاشلالوصا



 تيروكذملانحالدانتلوا ىج تح يي -ج بانكلا © كوالا ل صال

 دا انهنلعامتزت تايرقملا قا ولو ]واشتاق املا عمنا ين كانهد دس نيعلا اله عي لاد
 مة املج يب اول )ين سعلا ل نبي زيت فري قل مولا نولي ١دهعلا .. سيقتل 3 لع

 لطم ليم صال بحول اوإمهلحا لدنيا انكلةفينحىا منع لئلا جميله
 2-1 كلوب 1 اان متمتك رب يقل

 فد دهيم قف لع مطيإ قرت من
 د ع مصرفي ا 00 مقا "م براقب

 ُ ا امرت 2 ىي- ا[

 يسم 6 0 وح
 3ك "و امنيا "نحل ئعفاشلا نعواننسم

 0 ةنمدم واتح 0 ديما يدير اقدح ا !لواتدي تان
 انونيِلَسَمِظظَرْكْنَع ونعم ا لعند ويرش اةروعض نمد كلذدا الهزخ

 ل 1 ١" ايعمب قراتالوووت ان نيت ريات
 نيا لاخلا ناهي دا قط ديدي ترق ةاوتمت دسك ها 200001 ا امن 7 ل ها و

 د امر ماع الاكا
- 

 _ د يع - رافكلاك “٠ سلاعتاتتلا 0-0  ماقاررالا رق "نه لخدلاكلاقول نإ صا لاقومِمِبَعَب يل 00-2 2 يل

 دارو ميه3 ين اكيناثلا 000 ادد الخدم 0-2 ول تيرا توتال
 مدالا .فلأبلا ير 0 دلبخب

 0 مج لاربع د اللبن توظأ؛ تللوق نالري لل ءاشنالاعضوم قد ةكن اللا امش دحل حس نا هلوقهلا
 حجري غاولثملا اره وهن هرهملا ف ضالا نهيق لصالا الخد حلو كل وق هر: رايالا نم نكت ب ووطري يتلا تيثيف نيعريغ ىفلعفلا عاقياب
 خلا رقي | وق ورع ةفيتخي»لإ لدغ لصالاوه ىدنل كتنار هد كاببصأ سل« داعم ىهدمراغ ىعسملا اناك اذاذ ةيمدتلا ضااعبدهيلعىىسملا
 باي ف ىضالا نجوا نال ةةفينح ىف إل نع لت طارد مكي لشعر ايد ةئام انه ىلع واعشر كل انه ىلع كنج دزن لا ةنإبرزإملا ىقوا اظنل لح داول ىعي
 يجي انيق واحس اوطبلب ةةنوكرفت نمت ها ةيكل غد نال لج وتدل ةاهظد ةمولعم ةيمتنلاتنا6 اذاهنع ل ودعلا اما و عسلا باب ق ةماقل كلم اربم حاملا
 اذاذ نيغمريغ لوو هو نيزمالا دحا ل هاتيل حضو دامك ال وقنادكلءاشناورد|ننرومل |دحا ىطعب نا حوزلل وريوتلا بج وبابتا الا و هيلاربصملا

 الفرمالا دجوب رمل ةلاعسلل انه. ىف درمهلاكيلطلا فراهتيولا نم نكي ةروض تديإرنا فيي ماو ىلص#ل ا هبجوم كاراصيةلاهجةبهحتتلا تلف
 صقعياضا نولعبمي قلعت هلوق فاكضخبلا |ةداراو لكلا رك< قبرط ىلع ةريخجلا ةلعقلا قىا_ةولصلاف هل وق هلع وتلا ف اذلربدتق ريبختا تدي
 ىا اههدعاب هلوق وف هللبو دودتلا لاح ؤولاعلاتودل بنل ةرق نالدعاق تناهدهننتلا ترقاعا !-انهتلذادهلوك | وق 0ث. س ةيءلامبتا ذاك

 ني قفاشلا دنعو زل اورنشيالذ هلوق هكر "اضرفإ,هدحا نوكيذ لدتا: لقوا 3لعقلاوهو نيروكلملادحا لدا وا نالا,هلحاب ماّتهلا لع
 لق ناذكيَنْولا قدا ةيلكب كسل نم انسكذ ام انرن كرا دوجرول هت ودبرعت همن اع واصلا كل هنعئجساذاوجسلا 5 لمس بجي ىكح بجاوانءإ ص لنعو

 ةقيقحلنلق عاججلاب اة رانزلا فاوط هيلع ىقب هناذ هج لكك تاؤرحب نق واذا مالسلاوةؤاصلا |هيلعدل وق فا كك دعب .رذ قسنرحل هن ىلع ديك اهتالا ظفل
 ىدرامكز ع وبفب ررقلا ىهو فاوسالا4ي ةارن نااماخ (قافيالاب ةلعقلا ةيجضرفلا ضرذ لدبتتلا قييرعلف) كءازججا نم ءزججك لعب قبسرمل هنا ىتاقكاعالا
 ىلع لدي روصر ضحب ىف (اهنم يقل :ةلاوهو) زامل ةداراو كاتولص تمت لقف ةلبيسلارخا نم كسر, تدهر ذل هالسلا هيلع لاق م ايعنب هليل بع نع
 الي لا تنحي هل وق هش مرانلل حرش فا نكالعب عيسي غ نهشتلا ثيدخو ةقيقحلاب لعلارنعت لدججلاز اهلا ىلا راصي الا و اظفللا 3 ةقيقملا كرت
 لكلا نالاوهدخانيبهت قرابؤلاهل تبشياكى اههدخاهل وك قول دل ضن لادجو ىلع معيذ ىقنلا !قايس ىف ةركتوشد نيرو نط الحلل وانتي اهنا قس

 ىف نكالط هرحات طلاق كب تابنالاف كاكولاك هلحا ف يمت ا 000
 ماعم تاث اللا هاشم درب ربرعل نا هىاالاو كل ذو ان هنن يمهل وقكهلوق هيلع للي بلطلاو ءاغنالا* اقم انه غارب نقلا ةفصعم هلوق هل“ سن دعملا
 لحالك ةحابا ىر-ةحابدلا عري ددتقلا قروض نمد هلوق هلا. » ندغملا قا نكقالطالا ىلعومي ف نسي اكارامخل ىاءاذننا ناكءاوساقلطم ناكليعاشنالا

 مهوهجل لات“ ىلاعت ملدا لاق كل وق هلل وب تدنن امملكما اهدحا سلا جوها ل نعال نعم كاكتيثدممادا ءابشفلا نسلاج لاهيا ذهن ىرتالا نسروكنملانم أ
 ومالا له دحا ضكيلذ ىارمالا ىتعم هن انلقءاشن هلا انمالك هر ايخا هن ال الان ةيدللا ماعطا هترافكم ىلا هت هل وق نوكي فبكت لق ناذ هل ناب دا ةحابالا
 | - لي ابن ومطت ىلا ةقلّدملا ةمطالانمةلظس املا ةعظدلا نم لباس خا ' و ةزعطلا ىلع ير علا |ومعطا ىلا طسوا نم كل وق كلل ءاشتنان 42
 ولخأل عن هبديزا ةنافكلالاصخ ىعدي لب درتلا الود 5دحاو ةيقراؤر بحد اظَس ولا س الل |فوطعاد خرسشنعلا| وسكاواه:ةافناذ هماهطاوغكملع نمم وعكتيب
 بجلولانكيزاجلكلالحفول ىتح لنا ىلعامهتم عون لك حاب عم ةشنثلا اييتالادحاانادنعبجاولا ى ا ثلحا نع عو .جحما اجا ترو رعمجول ىتحرعججلا عمد
 تلتخيناي تطعلا عفت سملاذاف تعظحلل نوكتق تاواقف لصالا نا ىنعت -الا هان دوكيدقوهل 5 0 نا ا اونالادحايايدو .ةمراص

 لبق الواى والا لخداذاخ ةيناثلا ل بقال هلال وخد هيلع فول نال - ثنح هل وق نأكل » ىتح ىنعم وا نوكترف هعنم فطعلا شن وثني نامالكللا
 ٍلبقىل والا لوخد هباعف ىلخحلا تاكتإب هنيم فرب هلوق ول مطرغلا تاوفل ثنحباكة يناثلا دعب ىلوذلا لخ دولو ظرشلا هوجو ثدح ةيناثلا
 ا او ىقن ف نيمالكلا التخج) تطهلارز هنا ى اح ىتدمي تلعجلم اظرشلا( لعل ثنخي كة يناثلا لغب كهل !لح دول و طرشللا دوجول ثنح ةرئاثلا
 - ١ كدالاراللا هل وخد ليقىا كتيبات را اور هوني للان طا حلمنا درو مالكا واس ةمادتوخا

 -ىاشلا لوصا تسلك ىلع



 ةياذلا عمى داذا تح ظ ا تاّتكلا ث لوألا لصلا

 هعول عمل 3 - رم 26 َّس هوم ب وه هك هه | ه وه

 كاك اذاف كاك ةياغلإ تح ىيدىزيفتىح ىف ن وكي يد ىتتو|كقراذااكلاق
 م عضولا ل صا

 ل هه مي : و 0-7

 و د .٠ بانه 2 2 2 ف ع و ا 2 هه 5

 ليميحم لاكامهلاثم مفيش ةلماع هّملكلا تناكهلةناغ 2صضيإهدعبامودلسمالل البا اهل ام
 ناتي ماع تن ولكا .٠ له صااولاتءاذلاى د | وتسركىحإ  اطداتمررا ىلا *“ ل ا | كاكا

 آ ه7 2_2 ا عا هه تح ف عا يق - و 9 6.

 ىذحدائ ني نيب ىكتدت ىتخوا صنت ىتحو نالذ عقشي ىح كيَرْضا مل نا حى دبع لاكاذا
 ] را سالخلاىاءاجإلا "بطلان سيلك ا 550 |' ىلوملا
 05 10 ا ا د 58 35 نه هج جه 2 35 2 .٠ م 2

 بلازما نالفهعافشو هلاتمالا لمع ركتلاب بيوض ن الايك لماع ةيكلاتناكيلل نخب
 ,معافشلال ا 7 ةبوقعل لتي لعرلا كال ا١"لاشالا درجت ف ام اغلا ىو ا نحدلكما : 2

 هيصمت قح هعرغ قر اقيزكن اخ ولوثنح ياكل اله بوذلا نع عنتماولذ بولا ةياغ اضن
 - مح ثنا طئتدوول فلاخا هن ١س فلاحا ازنو اكمخش الاو حابصلا نم

 6-5 : : ها 3 اوس. 30 ىهص | 0ث هع ا
 هي انما لمح منال ا تلا من اعلا ل ت6 ىلع عييت اق لل رقاق نفر
 8 ام ص اخ او ماعتا ل امتي خلاك قا ام"فلاخأا اس(كرعلا ا... فلاحا فلاح نر ىا

 < طع 2 1 َ - و بح م

 ةلتمالل لبا قل ةدل[ن كمل ناو فرعلا,ابتعاب ليدشنل ا برضلا ىلع لح ةلتقي تح أت ىتح
 عدو متاع يومالجالك“ .٠ متولوفكا ريدا ظ رنج رك نم رق رت تلم طظع

 مه ب ف < ...ةلكه “ُ 1 رك و نس يما 7 ٠

 لاقاذا لمح لاق امزدلا ةمءازجلا كلغ لم اجرنا وكس لوداع ةياخلل كا صْوِخِملا و
 : از ةياغلاى و دقيعكلرتد 25 اماراوتريوبو قتانا يع نأ سل : |! اماوثدن وب و تنم

 0 2 وف 5 اب 2 د 2

 ةياغردصلاك ةيدغنلا نال ثن25ككفيرمل ف كانا نى يلفت ىح كنارحل نارح ىدبع ريغل
 ٍِ 0 اسس ىلوملاوهمتو يل اىلا 1طرشلا مي سر ٠.1٠ ىلوملا 1 5 | قوملا

 هد .٠ هر يكشوباندلا مع عع ساعة اذ ل

 اراصق نكمل نعم نوكي ءازجا ىلعلميف زج ةتايتالاد در تل دوه ليناييدلا

 حض امسلا تلكأ قام اهليك امل ءزجا قل عبام نوكيتاب ىلا كةياغلا ئعماببذ لسجل نك طعلا ف درح ف انهطت لعد او تحن في: قلك ةيذلل تحل وق هل
 ةياذلل هلوق هل ناون الاروت قانا مق لخا دام دعب امن ىعرتككلاذ ةئيرقلا دعو قالطاللاتعاما فلا علطم ىتحىه للاعت هلوق قلكعزجريغواهسار

 ةلماع هله ول رقلارغلطم ىح ىهل اهت هثدانلاة اكل نان صولخو اهو ةياذلا نعم لام اهل صاف هيلعوفتقي و هياتم هىثلا هبل ىؤنيإمةياغلا
 نب الخ ةانلاب قمن هل هالات كابالا ثلا ذ قتال يات اههيلا ىو ىقلا ىه ةياخلان دل كلل قل ءامتنالاو دارتمكل | طرشم اغاو ةصاخلا ةباذلا ىقد - اقتحم

 ماهلاثماو ةعافشلاب داع برضلا نع ن وعن سائلا نذل - بزل ةَناعراصت هل وف ك2 ندعم ىفانكءا مشن الل تلا هد لاتمالل لولا ةيدجلاص نم

 تفطعلا د كوكتَدم وى هه ىعمب ءازاجط او ةنيبسلا درك توكانذو ةيازؤلل نك وكتاق خاضيالاعهالا لعل خلت امس الا ىلع ل خس مكئتح نإ ولعا

 محصي ناد دالتتمالل د لصلا لفت نا ناكمالاطنشتو نكماام هيلع ليف تفرع اىكل هةلاوه لصالا نكلو ةيببس و ةياعرابنع ربع نم كبرظتتلا اك
 -ثنحكلوق و4 »ضعبلا لاق انكضخلا ثطعلإراعتستف لاو نكما نا مهل ىنعمب ةازاجرلا ل يعتس امرشا دجوب رمل ناك ابشن هلا لعةلالذرخدلا

 نلاثلا نامزلا ىف د جولاروصتمربلا طش لبق ناذدجولقولبللا ل وخد داعش هلاواحابصلاو|ةعافشلا لبق يوضلا نع تمكث ولا طومش نال

 ا تيملا هيديقنذ ةةاعلاوهته لاخلا ف نجوم تلاع قت ظيخ نيملا ىلع لماذا نال ةلهؤلا لدا ىلع رهاقر نيكل نات لالا ىف نم فركف
 هئاضق لبد هقراذاذاذ ةمز الهلل ةياع ضي نيدلا ءاضق و >لتمدلا لمتكي ةقرافملا (ادع ىهد ةمزالل | نال ةياغلل تح ةيلكنآل- ثنح هلوذ هك

 ضي ناتلحقلهنا لاقي ناوهو لاكش ٍباوج زار نعتاذاذ كل وق هك :٠ قيتكتلاةياغلوصفلا ىف انك طولا دوخول ثنح هل ةياغوه ىنلا ندلا
 باجا تنحياكتوملا لبق بولا نع عنة ماول انهل و ةباخلل ىتح لحعجنومل كلذ عمد لعتنلاىمتنمراصي توملاو التنمالا لتي بولا ةتومىقح |

 نعاعنامنسيل قرقلا انه لثم نارهاظلا زا غنام هل وق وش مليت انكوزغلابكرتت نق ةقينتحلا نال ف رسصلاب نبه ةقيقعلاب لمعلا كرتين هناي

 هيلاري تح نم ةياذلا ىنعماةدارا 5 ةقييتح لّتعلاو )توما ىتعمةد|راوه عون !ناذ ةقيفنح ىاغاه دعبام لمح عععن موه لي ىتحةنترزتمب ليعلا
 ةياعلا ل ضّتيِل هد صتنماكدوجو هاهلوخدمى اد لضلا :ى ةياغلاوهو هتقيتح ىف لاقي نا ألا ديل شلا بولا لع (لتقلاو تول اىار لمح هلو
 >التمالاو لاصنالا نم ايل وخل م ىلا بيرل نيبراو عطقن ول ذارجستب ولو تامزب ةياقلا لبق كدوجو مطفني ناب هتمالصتنم””كلاؤرظرتةعدوايشملاب

 توتؤلا برقامملإءابرتن هلا نم دارملا نكلامةقيزتح ىلع لتقلاو توما ىنعملا اذه فانا جم ةياذرر عوضولم!ناكةياخلاةفينتحهوبنم ىف نيربتعملا
 ةيوزاذاىتح ا نيرلانابتعاب هل وق هن لوضالابتك ان كليددشلا بولا كلاهما نوذلا ىتعم لوي تحلم هب هلاسضنا واكمل كد الاثم ”كى امن
 كاوهولاكشانا هج هنا لمتجي ها :مقيقتع ةلماع ناكهلوقب قلعتم ةلائسما له درب دقف هلّتقي هاتوم ناله بوقلا نع كسماوعت ليردشش ايوف

 ىتح لجعل كل عمو بوضلاىئااثبره لعفلل ىرمنملا نوكين اصب توملاد دانتمالا لمت نيءضلاف ت وه ىح هيرضيناتلحول هنالاقي

 هلئسمللاكله_غا نكيل ناو كل وق ل م يولابانهله ةنقينتحلالهعلا كرت ناي باجاف ثينحياكت وللا لبق ترضلا نع كسماولانبلو ةباغلل
 قمل منيح ىتج نوكتف امهدحاذااعيمج كاطرشنلا "لع ناذ ىا اجلا ىلع لم هل وق كلل زن غلا دالتمةلل ةلب ةاهلبقام ناكا ذا هلوقب ةطبترم
 نوكتف ةياذلاولا يمني ايرغملا نايك ءازحجلا ىلإ ىرتني طرشلا نإ ىهو ةبس انمللا نم ءازجلاه ةياغلا نجب نالءازجلا ىتعم ىلع ليخ ةرجبسلا لجل مدل

 ملكت هيفر|يّتخكيطا خلل !لعذ وهو ةيلذتلل كانا هنثل ثنخي “كل وق كلل“ ان بيسمل هم ضوغلا ناك ايس ناك اط كوالا دز هال ىنعمب

 تارقكتداعذا ادكلا ةداعت دال ةداعوجق تايتتالا# دايز ىلا ةيعاد ةيبلختلا نا نمرعتركذ امل قي نا لئاقلد -نايتنالا دايز ىلا هل وقهللع

 د 13 اق ناو و دوي ميج ب ويح موو جوج يري و بج جو

 ةياهناهل وخدم نإ نايبل ى 1 تعبا» يتمركت يك كتيتا ومن كلمباهل ةلعهلبقامنوكي ىنلاوهو كه ال هلوق لعن هيلعم كمل !ىجني هلق
 - ىناشلا لوصا..... دعى اولا نسح | ٠ ءازجرخجللاوايبسل هالاوطصاملاذم ىا تدمع ابريق اط



 ةياذلاءاهتنؤل ىكلارعضو تحب . مس باّنكلا حج لوألا لصألا

 9 ١ ب فيل يب ةعشوبر 8# خ ١ 2-52 49 نب هل كاس ١ يه

 فطعلإعليخلودل ءازحرجما اصيل اباه كعناذا5هيبدختلا كذازجان اين كتامل نإلاّق ول
 يبيع 3 كا ١ اى هع 20 يا َ
 قييم تاويل كلتعىل نتا خ كتنارحل ناٌوح ىلع لاو ذث لحم لاقاس هنن نضل
 ١ لاذ 5 يع ظ اتاك ىلا ال ةاناوئواةتناهن لعمر رو ربعم

 نم لحاو لك تضم هنالك 3٠ ثدَحاوبلا كلذ قعلنع لختبرمافوب انا ةوبلا ىرتعى دخت
 . ٍ 3 1 لا نكن يح مهنا لوعي بها ينل يزل 0 ارستس|ةسناى) اءادف را ل ةيييع انوار تن ىردملاىا ين“ القا فدعا مدى

 و 0 3 9 وإلا » / ا دي >4 .
 ١ . .٠ "ةاطمولا أ | 4 عقل ءاذ هلق .٠ .٠ اصب | تام نيلعفلا

 ص 5 ه» جا طعألا ده -. ٠ 4 . - انل ده ا ٠ يند» انل 4 ٠

 تكذو ادللتتم| ىنعم يفيروُصلا ضعب قوهرمت ةياغلا اهمال ىلا رللاطرش

 ََس : د و َ 2 2

 طاقسالا ذا ناورعكجلا ىف ةياخلا لح تاكل تمالا اخ نافاطاقسالا ىنعم ليي وصلا ضعب
 ارنا ا”ايغيلادمص ًى ١ | امس ىلا

 رم
 اقل

 اه 10 ا ! «_ىء و هك 9 | ا و < و زىءو 21

 طش عاب وانلاريظنو غسلا ق طباع الخ لتاكطظداكلا لنه ىلا ناكملا لاه تدرتشا لودلوبظن لعدت |
 يحل: طافسالا كك اطسدارهلا اا 001 م امداتالابا |٠ايقملا حف اغلا

 لئافدافا دق هروكجلا قالخاد سؤشلا ناكر ىل ناله منعا كيما حول هلثمم و يا ة شلش كارايغلا
 اري دانا نهتم 58 رار الشاف تلاثلا (قدلاك اغلا يدشن 4

 تدل قخارملا ىلاهل اوقاف لسلام كح تيت تالا د بديا قرنق انه ىعءانوهاماقسدلا
 رجب كا ذيك سس 6 وبالف جلا هبه ا" ترفل الخاتدنع ٠2 طانقسالا واق ا اانمزنلا ءار دام طاقسالاىا

 اع م د 0 ١ َ أ : نس« ٠ - رى جى حا 55 5 || ١ ده

 دع: ةيذرلاانلق لل ودجلة ةفيظولا هت ع تسل همن هنا طاقه نبه ةملك
 انه ىلع ناسالا ناف هي دويل ةاةمحشلو ا 4يرضيل انا تانريقمتلاهجو ىلعال دإيزلاهديظعتلا هجو كعنايتالا نوكب نابشلذو - ةيدؤنلاءازج هل وقول

 اذاودل هك 027 ندعملا فانك لذي ناو ثني الد دجو لى وءادغلاب ءازجل يبس اصب هجو ىلع نازنالا كري طوشتناكف ع از اببس ا ضيالةجملا

 عاوس نال برحلا مالك ىف اهل ريظن اكد ءابرقفلا اهرعرت خبار عتسا» لهو ةياذلا ىنعمج عرسال ازا ضل اثطعلل نوكت ري ءازجلا ىلع هليحىا-انهرذعت
 مارتن ضع !فطعلا ىف ةلمعتسم فرعلاو بعلاّةخل نىتحنكتولا ذا هنا م ةلسدلا ٍضِشن هيلع ضرتعا هز اج اىف طرشب سدل ةقالدلاققح سب تامزعلا
 هن الاعامس هلوق ىفكف خللا هنن خوي ناكنمت تادايزلا نخاف ابيشلا نسحلل نيدو ماسالا ن الاقي تأ نكد ةراعتسالا "له ىلعةيعرشلا ةايحدلا

 ركفبذ ءاهمفلاةلباقم ايزل اىارحيل ةردعالك -ظافل الا بلاوق نم لاعلان خقق ءاعل لع نوم لعب ءاهقفلانالاقيبكاو هعفلاو ةغللا قلع فا رستم ناك

 ىزايي ان اشالاو نان هلىرضلكتملا لف لاثملا اهيف ةيدعتلا كاف ةاناجلا ةماقدنسا ةدعل ضخما تطتغلل لام انه - كات امل نارحى دبعدل | وق هلم

 تمطعلل ةزاعتسم لعجت نا نيخمذ (ثولعملاةغيبصباكل ويجي ةغيصب نجا لخد! كحال انبرل و هنن اك اناضالاوةاذاكمءازجملا نال هسفن
 ناّسالا لن عوهدو ظرشنلا د وجولارحر,ليعراصو ثني ناتالا نعارخارتمىنغتوةاناداكنأي نصل نافرحى ليعذ كلتعدغنازملذ كاياصلن البق هناكق

 ضجاذطحلا ىلع وق ول ىننيال مى ارتلا ميهتسي ا كءاىلا عم, تلعجا ذاخ ءافلا فرح راع لاك نه ىف برقالا نال الوصوم لعيىلختلاو

 بيقعللا فصوي ىنغملاو تاّنالاى [نيلعفلا دوج ىلعربلا وجو ىق هَتَنِق ةياذلا ىتعم بساني بي قعتلا نالصت ىتعمب وا ءاذلا ىتعمثطعلا ىلعى

 ه.ىلاولو.زلا عوج نوكيف هلق هش م لوصقلا ق انككاخ5لوزبلا ل تصح خارتريغ نم اتالا بيقعى لختو قاولفربللا رش عومجلا نوكبذ
 ىاهلوق هملر» يي ولتلا ف كثار خارتمى لغت قاد دغترحلد قاداتاب رلَول تحال ة هلا وربلا لصخ حارتربغ نم نارنالا بِيِيتع ىلنت
 ئ نستاضل ف نحب كرايعلاانلقن وي ”كوهو هسقن ىلا ىاسلا ةفاضةياذلا ىلا ءاهتن الا ةفاضا تمن اكذ ءابإتن ةلاوه رانا ىتعم نا لنك نآق - ةيافلا ءامتن ال
 ددلا/دعقاثلاو الطم اهلِبقاممكحيف اهلعيإم لوخد ل هلا ةسرعلا ل هال بهات ةجبرا ىلا ق نامل عارمث درس كلف ةباغلا لق ام وادإمن الزب لّقملا ذ هيلا
 لوخدلا ىلع ىلال ةلال داك جراخ ليلد ىلا جاتني لوخندلا ةنع هالو للا نازسارلاو لذ ةلاوا وقام نسنج نماه دعب اماكن اكوخنلا لالا واّدلطم

 هه الدانتمم ةلكلار نص نوكيالتاب رمكحلا د اذتتم ىعم د يفي هل وق هك » ليقانكذلا ىتعم ليفي لاق ثبججا ضقت دزوامثدنصملاو لوخددلا ةنعالم

 كيدي ةعاس كاسمالا نع عقب ('وصلا ناذ ليللا ىلا هايصلااومت ارح ىلاعت هلق امك ةياذلا ىلا مكعلا لم ىلا ةيكركز ت3 كل تاهيل وانت فدا ةياذلل
 .ةيادعلا عار وا الو انتم دصلا نوكي ناي -طاقسالا ىتعم ديني هل وق هش يرمكحلا نإ ليبلا كلذ ىرخاةعاس ل دانتي وهو تلذلا ةلاكسم

 .طاقسال قفرطاركل ف طيالا ىلاعتتاصدلا نس هر نم ةجر يللرعس ١نيلا ناف ٌيفارملا كركي نياو قلت هلوق ىف كاش غار واعرمكملا طقس ةيافلاركنذ
 ىلا نوكي نإ هزلي لاه ىلحذ ليق ناذرمكحلا كمه ةياقلا ن وك رتكولاو لقدلا ىلع خلط ناكل زرعسا 3 عملا فاه اك لخ اكل |وق قف ماقءاروام

 وجي ءارسؤلا ذا ةياغلا ءاروام لداتتي كالا لنص كال هن تمؤلل ىنصقذلا نىيسللا ىلا »ها وتحلا نئمتملانم ل لا» لعب يوما ىنلا ناسبس للا هتهلوق ىف
 هيلع ملدا لص ئبنلا ناتتغ نقف عارسالا تقى مقالا نينا ليخو ثدجحام فس ةلاومكح هبذ قف لب كسل و نيكسرط وا نمسرف نوكيا
 ٌلاجهلابف هتداواشامشيجىلاو ءامتلا ىل ىصقذلا نومسمل[ نمو صنلاب تباث ىصقدلان يسملا ىلا ةكللا نم ءارسالا لبق جارعملا ةليل ىنصهالا ليسا لخد
 امنلملا نان رسصملارب غلا باكر اكث أل اع نتبَم نوك نكاد درطك لح ارعملاةلبل ىضق الان يسم ف لس هبلعةلن| قص ىذلالوخدركت |نم انك ل عو

 تناىف لقعلا لفي الدم تبثيإةلطمرارزلا طرشول هنا طاقس ألا لجإل انوه ةياغلا نال رمكحلا ف ةياذلا ل خدت هناذ لا رارؤزلا طرشب عابهل وذ هل“

 |نكرهشلا ءاروامطاقس الرب ةلاركش نوكرذ هقوفام دردرتتلا ل وانتم ككل وق نول -زلا ظاقتسالا شاذ ل وق هلل ١٠ اهت ار وام ٍجارخخل ةياذلاركك

 هلوق هللح  اماسغ ةيبقرفن حاج رضكي الى حا ةامتتعا "ل يعامهلوخنل مهلسغ ضرف لقيم كلة لاقامتا- تالخاد هل وق هال" م:لوصتلا ف
 ةبكرلا ءاروام لقانتي كسلا تخت ام نالل ؟دوعلا ىف ةمدرلالخ لتفارقملا تت ةياذلا لخ لت اهتاروام القانتم ناك اذار نضلات ا لججل ى١-؛نهلد

 ل ١

 - ىتاشللال وصا رعىثن |وكلا نسحا ب ليقاذ لأ هئاروامطاقسال ةياذلا ناو



 ترلظلل يدم ازلذلل ىلع ركن وكب : 62 باكا © لوذلا ل صفلا

 ٍٍ يع هر“ كن ّ تيت ١ _ ب هل -

 لجاتوطواقسالا لنا ديشن كلا كل ةّرشلا تحت املخرلا روع مالسلا هبيع هلوق ىفىلا ةركتدل
 ١ا/ ةةراولا عن وام طاقسا ا ام رك ىف و ةولصلا قتلا بوجدومبد

 35 7 .٠ ع 00 ده أه وه هع 555 3

 رش ىلإ ٌقلاط أجناد ماذا نلق انهط و ةياغلا كلامكم مات ىلا يكل يفت لقومكحلا يق ةبكرلا
 م”ئوزلا ماا رافالداكا منسى تلغواذا )ب ةروعلامصىا

 عون طاقسالاورمكعلا نمر ميا تارك كل هزل ذالخان دنع لاحلا ف قالطلإ ميامي 0 .٠ 1 هيي *.اارر ده 2 35 5 - م 2 ممر «يىيهل
 د قونتلا ىعم وافل هل صآو مازلالل لعورك ناصري ليسن قيل ايريخنل لتي ٌقالطلاو .ى. هل ده | ه 1-0 0 ٠ 2 .َ تلا يلام

 زن ا”ىوقلل سارا وانعمىا انماركع ىلا نع زارت رج اسلاك مي عسلاك تا ابا نعال ت اطاتتس الا نمد
 انف

 سوعاةزافاكا و 55 رن يلا ىلع وق ىف ىلعكدي ابلغ لك امم ازلالاو قونتلا نهم زافالى ا لانه نعد كبقدا عمو فينع اقدام هالزين لعلي َكعنالنل لقول لله قت
 كو .ى "اهي دعوا ناميدإ ظع | دو - و 59 .٠

 : : يراسل الو تقلا عمران تنال رفوطع يا .٠ مورا ينج ٌكايِخوءاَوَي اشتعل نايف نضحلا لها نم وضع ىلع نم !نصحلا سار ل نا ذاويبإكلا دسلا|
 _ 35 9 2 9 ديو كو حي م 7 مي >2. 9 ١ 5 6 نسب

 توكيل رماللد بحمل اًداّيحو كي كفاه نِفّوشعم وار عكوا ةرشعو ىنونما لاك ولدهل ناعما
 ؟نناتملاد““ دول رونو لالا تع | زعل حولتسال ان نمانسسملا سرحت لب نيم
 نوكينقد ةّضواعملةلالدمايقلو ابل نعم لع كوكي فلا ىعاتهتخب لاق ل ىةحاز ا جيوابلا تعم ىلع

 5 هنا برج ير < لب, , لة ل نرد د يسوي سول ل اخ هع ١ عا هلع

 نوه اج © ىيفلطاجوزل تااواذاةفيزحوب لاك الحل واكييشوللاب تلوين ع كتعي امي كا هتدذدا لاى طرشتلا نحب ىلع

 ا وخلا قدس لباقي الامل بخجل لما ليج فلا تان هللا لم[ 0 ةللاظعل) ثلثلا عن كرف طولا تيفف الاد هيكل ةلميق نس يح 4 رو و هد ا األ بنلي د :نامتالا وعش
 3 هت هاو و7 . أ د7 “ ١١ "ولم
 ليددم كابو تيصَع لاداذا ان[ صم لاق لصالا انه رابتعاي و نورظلل قةيلك

 قاضيإى ظفر انلا جوخ و هنع تكسو روع ةيلرلا ىلا ةرسل ا نهب اعوةرمرفعج نب هند الع ثييدح نم هكر دسم ىف : مكاجلا هحرخإ لا لحرلا ةروع هل وقول
 و ةنمزالا ف تلخداذاى ا: ءارمكحلاريخا كل وق لت م رولا نم رسل نم ل فس |اماو سيلا نم نيسيلولا قوف نيباماعوقرم بون نإ ثيردح نم هدّدس
 هنن ىلا حسلاك لالا ىف اّمبإَت ناكل ةياذلا كولو ةيإغلا دوج لعب تبني م هنوبت بجوبام دوجو عم لال ىفاّمبإت ىأنلا نوكي اكن اوهد ليجات يخل ىنعم
 ْ ىلا ن وك ناوقو ترق بلان املا ىلع ةلخ للا ىلا قلصالا تامل عانت لاح ىف ةتبات ةبلاطملا تن اكل ةياذلا "كول هربنسلا ىضم ىلإ ةبلاطئإ ريخامل هتاذ
 هينفم جو رم لاول فانت ئسل |نوك كنا وهو ردخ اهلا ليحاملل ن وكي نكرم ايا اهماردام قلابات نامل ةيازلا الوله روكنملاتقولاب ىوشن و لاحلا
 اهلنا ننجلا نم هيلع لدي كانا ليج اما ل متي عيدلا نكإ تيقوتنلا لهتجي «قالطلاو عدلا نم يت واضيالاحلا فاتإث ناكل اهاكولو ةياذلادوجو دعي تيزيرمتن
 لاقودنالديقلا انه نبق - هل ةيناكك كل وق كل »:اكربغ و ن دعما ىف انك ءاقل هل نع ان ارتحا عامرالا ىلإ هي لجالا ريصفٌقالطلا ي "نب ىْمنلا لجاب قلتم
 باجي نان كو ةينلا ىلا جات 5 ةقيقتعا ن الرظن هيكو همالك ةقيقح ىون هن ال ةركلارخاوغلي و لاح اف قطتي ججدلا هب ىون دردوشن ىلا قلاط تنا
 هيلع سخ هل وق ناك لوصالآب تك ى انك ةينلا ىلا جانت اسأر لك اياك فران ]ريغ نسآرلا6 ةيزلا ىلا جات ىهد ةرصاقلا ةقيقكل ةلزنم هتابهنع
 توبي عنم اكنيدلا ليجاكملصا تورث عنه كسلا ليجاتو ليجاملل ىلا نال لالا ىف عقب سهر لاق و همالكءاذلا تعازارتحاربخاتلا لع قالطلا لم ىا
 نمالصا اماذرهنتب ىتعمب قمل عملا يريخلملا لمت قاالطلا لصاو كردخات بجو اذ قالطلال صا ليغ ل خد انهو هبزع لخ دام لمجا تلا ىلا نلوم اكل هلِصا
 قرمل تعمل ذه ءاهدعبام لعاب بق ام هزل تاي الى ةازلاللهل وق شرت ندعملا فانك ةيزاطم اريخاتىلعهق ةيلكلا :ارغ قيل خللا ريخاتلا لمت الذ
 هتك ءئتلالع ههللا ناك الو مطسلا ىلع هاربر سلا ىلع ليز انلومكقوغملاو ىل ةنلاوهو ىوخللا اهاتعم نعاز وجو المن ةوخام م ىدجلا ةماع 5 ليعتسملا

 ىآوهد-| ىلعتلا هقونل ىنعم كل ىف هل » لق ذك اها نعم هن 6(ةازلألا ناك تمد ىلع هبوجول هسضن قوف هن اكو هيلع بلغي ونعني د بلون هكولعي

 لاتيانلو همزلي نم ىلعتسي سلا نال نيد ىلع نالفل هرم انيلع ت الخرم ]وق ىف مكىنعم نوكي ل قو عسا ىلع لي زميل وق قات اسح توكيل ىلغنلا
 نسال ىاهل ناستلارايخو هلو دوصقللا لب عنرمسلاي د وصقم سنا ل هو نصحت سار ىوس يا نأ كاوس ةرخحلاذ هلوق لك ١لوصفلا قف | نكت يد هبكر
 ةيالدن وكي ناب عل نك و نامالا توب: قرع لع ايلعتم نوكينإ ىدتميد قوننلاو ىلعتلا لع ةل اللا ىلعةيلكب تع قعد سنن نام ابل ط هن ١ نصخلا
 الفتسم ن وكف ىلع لكي اكرشنع ىلع هسؤننام/بلط هن "لنصخ سالي هل هل وق ق2 نلعما قا نع اش نم لبو ات نمر ان تح هل ندبعملا

 | قلكبتام تطعن صحا زر نال نمالز هلو 027 عاني نمر ليو ءاشي نمر انكي ثيحنيسوتلا يال هرعاملع هل ن وكي ناب كلة ونامإلا تولت قيمدملع
 ةقيقح تلعن اذاى ا -طرسلا ىعم كل وق 01“ ١ندعملا فان كن صح سارلى ارا لاهل ن وك ةرمبن اما قرع لعايلعت طرتشي ناريغ نمهست كاما
 لزب طرشلا نال لبق نملا ام ازاجم انه لقشرحل هاكدوجد لتعمزال نوكيذ طرنملابٌقلعتب ءازجلا نالءارجلاو طرشملا نيب ىقحتم هوزللا نال «ةزللا ىهو
 .امهلحا نو نينقاعملا نام ىلا كلذ قوف نوكيئسلا لع د عاصلا نال بذاهغنلا هب و هيلع ىلعنملا هدا ىلع م اكهبقعب امرشا هن الب ط درشنملا نال ةقيحلا
 جاو كتاب ةاهّناذ - 2 طرت تلثل !توكرت ه4لوق كلن فلل ثلن بجي ل2 فس هبوب لاق د جوزلل ثلا وهو لاما بجي هلوق هلل طرخالارشا
 لاملآ لع قةلظلان ال فل الا, اثل ىتقلط تااقولامكتل هلا تل: تحيا ههدنعو (لاطاى]) طورشملاتان (تلذااوهو )تاخاذ | طرشتللا نال لاملا نم يلا حبال
 ةضواعمدقعنيل هلام لاملانبوقالطلا ناب سب ةقينحوب لاق هءابلا نعم لعلك يصف قالطلا نع ا ّضوعاهّملع بجي لاملا دارها باج نم ةضواعم
 | الياقس بجي ضوعلا نذل ةضواعملا ىنعماكءازجباو طرشنلا ىتعم انهو قالطلا عقيرمت ةلوا بجي لاطا نال لاما بجي هش لوا بجي قالطلا نال ةشاعم اههدب لب
 37 نعمل ىف انكل ملا ل صلف طرنتلا نج ورع 5نحا داهرفلطا ذاق لاطل هوزللا طرقت تالا ن وكيف طرنتلا ىلع لجحت و ةلب ةملل اقرت بيتزت الباعم ضوعلل
 انكتب خيقرخلاو سكلاف مثار دلاو ةيعنل اورّلا ف لبز لم اهسشتو ا !نوكلا ف الل لدم قييقحت اهب امل ءاع وو فرظوف ةيلكميلع تلخ دام ىنعي_فرظاا هل وذ كلل
 ١ اهلع تلهتشالقاهن كل عجهسفنلاذرظ ةجاكحلا لعجامل هنا ىتعم ىلعو لمان: كرظن لح ملعلا ناىنعم ىلحف كتجاح ف اناورملعلا فرظني ليز مب لوفاماو
 ظ - عىسحأ م نرلعملا ىف انكميلق ىلع اّتيلذل



 ةيفرظلا ىعماق دفا عع. 1 ميم باكلا حج لوألا كصالا

 ه.يمدوو هل ر - مو يس هاي را حم طع

 نابنامزلا ف تايعتسا |ذااما لخفلاو ناكملاو نامزلا ىف لوعنسن ةياكلا كن همن اعيمج كامزل رصده قارمدد|
 ظ ,باجرزط ١ ىالطصالاالىوغللا ثمل 7 قالا ب تكامل ىلاج در متلك لل ل

 نع ققلاطٍتنا لادول ىحاهر ظاوابف لح كلذ قىوتسي ل و ثسوي هبالامخ الغ قلاط مال وقي . 4 .٠ هة» ث "ع ٠ 1 0. هه _ - ٠ نا 2 3
 ا! رابظالا» “تزحلىتبتاوتسا لع ير ا"فاكا يو“ سناتلافلاكا ه 0 ١١ جرذزلا

 .٠ وع ا 0 ةه فك لنيركب 1 هاه ا .٠ د .٠ هد ٠ 8

 اندا كا هقينح ولانه هاهم نتوصل 3 ٍ اعلطاققالطلا الع قلاط اهل وه ةلزنم ناك ١ ١
 يدك ا"راظالاه تريلات ياء دالواؤ ع دم ىا قاجافم ف اكلا رلايغف قال تنال

 اههتذلا خل سبس لع ناخلا نم عرج  قالطلا وشه ذارملا ناك ترها اذا وموتفلا مالا
 رنيم 2 : 2 منع افلادامىا . ١١ ف 7 اطار ولاط تنا لات ناب )ّ ةلالب ولام "يتلا ا” عولط 4

 هلأ تان سس وير 7“ 57 4 َ 7 الإ هه رب هب تي 2

 لق كلذ لاثمو هتنن تكدر اهتلاوخا ئون ولو هلمخازملا نعل ءزجلا ل داي قالطلا عفي هّينلا دوج هاكولخ
 ناني قفل ارم نتجدخا نيعدال الرع ازهار مدرعم ورك هدوجومتال اب زرجبا لطم تل عاو نال

 "ديل تراب |تعارف 5 ّ 0 ا اع عدس تما دو مم

 ىلع كلذ في الكتان ا ورجل ق كه نا لاةول ورجل[ ص لع ةطيدت انانكعناة سشلا تاض نا لكلا
 ابر تمثل موضاك ا“ مما »سررت قلاطاكا 9

 يلعاةالط شيد[ نوكي ةلم فور اللاف قطن هلو لثمف ناكللا فانا ةرهشلا فة عاس كاسمالا ٍ تم ممل 4 9 ويودع لي
 073 |م”لعفلا أ تت ظ 0 0 انما ع ا .لاؤرخ لعب ال ناكملا تال ناكموا نامزىاهفاضاو لعق قع فلحاذا ان هيك ةراؤلا ىعمرانثعاب هنلامدلا عمجح3 قةلطالا 0 - نك نه رادع 0 6 ندا . 5

 ئيجتي ل عملا نىتاد ناكملاوانامزلا كلذ قلعافلا وك هرئنتي لاعافلا . هيام لعقلاتاكتاذ
 : م |"لوعفملا ىلا ثامنا ٍ
 يور زوليتمال" 2 . رى ف هنرعش ب ١ مخي ار رواج ا

 ىف امنا لعفلا نال ناكملاونامزلا كلذ ف لح ثوكطرتشيل حتا
 59 انين ى . 570 2 3 2 »م

 لد لحنا !(قةرتاو ةرثأب

 ارايعماف لقيام وكي ىتج ىف لوخدم تاغيتسا ىنقنقزمهنإنان ةنابثاق اق لح قاوضلتخا عي الع قلاط تنال وقتنا لما تاغتساذأاما هل وق هل
 هانغهلوفف نعباج بج جعوتتسي#نقعاوس رهكابحاضلالامف هلبقانعدلضاف ل ةاللاؤظف ندبام كوك ىتح هيضص بالا هقراو هلق عل ضارب هلق
 رخاىواذاق هلكد خلاب دارها نازهاظلانافّرهاظلا فةلتخة نال ٌءاصق قلص راتب تون ل اقول تح لعب اطعم لفل توك ءاوس لغة ةلوق

 ترظظلابقفلا لمعت اد اف تد ندا ذ/ةيزحتىإ لدعامآو نخل ماش ىوول هن ةن ايذاجسؤ قصي لب مهاظلا ثالخ ]جو ضعبلا ضيصخخى وز لقشر انإلا
 لخفلا قلعت ىضطسي هبل وعقل [ناعينساللا ىدتقيف لعلامات لوعفملا ةباشتل نيج هنأ كمن [باهيتسالا هيداريذ الغ قلاط تن لاق ناب

 ىقةطساون هب لعفلا لضتا1ذاامآ هر اهنلا ل ها ىف قالطلاعمين الب الذ همالك حن ومردع ةنال ءاضق قصي الرا لارخا تبون لاه ذا نكما نام عوم

 تق هعوق ول ةنايد>قصيائءاضم قدصيراهلارخاَتن درالاة ه نغق لاق داق باَعيَتَسٍالا ةيؤرظلا عر ووإم نم سل ذ|رادنلا نم ءّرَج ىف ةعوقو ىققا

 رخغ لاق إلك ةعاسلا ىلع عقيهناق قاتلا ىالخيرملا باحيتسا ىزقتقتل دال كافرشنلا ىو هنا قموصال ةفربظننيبختلا ةيكل هل هللا نمرعهجبم زج
 ئقشياكشلل 5 ونقل نمصَقجم عوج ذاضَم قالطلاتراص تركذ اذان أل كل ة1-5اهبّل ل سس لعل دل | نم عرج هل وق هلع هلياهيحر هالسالا

 هب لوعفملةياشق ةنعو لكلا 1لبِق ىصضي كلانا »تا عينسةلا ىمتقَي + يحن اقوسلا ف نسريلمرلا ككلع قرظ سلا لق ناق باعيجسالا
 قرشا نا ناس لعن هلوق ى له لكشي ل يق ن اذ ننقل فرو حدر تلارتلا ق ان كياعببس لا ىرتقي الى رظظلاو ةيقرلظلل لع تدخدام ضخ فئككاذا
 وهام عب اعيتسالا ققسي قى نحنا لصةلاليق جارعملامصق ىف رعام ىلع َهيَرَجَف ناب ليلا عيمج وسال بعون ينل ه فق نح تدك جب
 نم هلم لح نيع هل- هتنب تح هل و هلحا» ىتالمللا ضعي ىف نامامنا ءارسفلا نا ىلع ضضتسسر نجلا كلَلَغْلا ةفَيبَح آلم

 اهيتسالاىةشلالكل 35 لئلا نم زج نوكبامغا قالطلا ترظو ةيفرظلا ف هيلع تلخ دام (صلخ# ضد ى ةزكتربظ ذاق و هبجومرن تبغ
 كاسالا لعن ذعقي هلوك هش« ضل نبل اعيتس افق يقرجلا قرح ةطَس اوال رتل عرج وص تح طرش ىا لا "ص ىلع عي هلوق هلك
 قالطلاةنوكيك [قالطالا ىلع هلق نم لني ن1! نكم#لا خم هل وق ك1 + باعت لى قسيت ذ ةرجتل مرح م ءزج ىلا تاطم لعفلا كالا

 َفَوضْواَوَصبِصْحلل لص قوكينأ ني ةلىشللانضَو نكاد هل تضقلا ةلزتع يتلو ةرظلا> !قالطللاك ةرظ ا صياكن كد ن كلاخلا ىف كاملا ةيمجف

 قى عقد رارلا ق4 قلاط تناَليقف نما ىلاتيضاذا قالطلاه يو عقي ناكماق قواد ةندل لاح قالظلل ليكن اكملاو هبل نسمو تعصولاب ضن

 هللا ننبو هني ع3 ٍلِصْيِلا لعفلاداناو لخل  مكذ هنذل لاَ اق قطن الف امرشا عمري صير الا كلوخد قنبر ناب لعفلا راما هب دارنا لآل احلا

 هلم لتملاو رسذنلاو برولاك لوعفم ىلا 5 دوحد تقوى ا لاق لعتي هل وق كت ءاضق قدصي تالخ مه اظلا نكلخ هنكا 5 ليت افلا نال اخت

 0 1 2 قمح اع !لعفلان لهل و. هكا لوقو حيهم و يورضط اوفو لوعفملا د وجو لع تدوتب لياكلحو لعافلاد هج ودرمست كا ماق

 دايرض يمي مالبالاف كرت[ ن اذ كريغ يع لعل نم ةبنع لشرا نم ناقاهزان تدل اباه ءاعساتلتدهت يرتالاا باق اشرت سوبظب قرشا

 ىتاريف هبلوعتملاب تا مرابتعاب ل دفلاعسان انك عاشرات قالب لخقلا فلمخا اموالك ى كس حورلا ثاهز[ى كرثانا هاجرجىمس حرجا خاكرتا كا

 وسن ال |مهقح ى ناكملا عار بجذ |,هلحاب [لوعفم او لعاقل ابعت لاهفألا نه نأ لقامتباوجلا جرخ لكل سس انك لوقن نحن و هقحى نآكملا |

 5 ناكملا ربك هيلع عقت لف ىا-لحل ا قاكرتا و كل وك ك3 نلعملا قام ضو نه لعفلارث اوه د لوعفماب ضنخل يتعطل تيل لعفلا

 . ذا قالطللاؤرظراصن كن امملان ال124 قالطلا عمت نكملاىلاتيضا اذا قالطلا 2-1 كلة نوكب تخل ن لعلم ف انك ل حا قى نامزلا
 عقد ناكمىل خقداذا هنال لاب يالطلل اضوصخم راضي ”ناكملاو صبصختلا خلاص نوكي تالي [ىدلل افصو تاكا مو هل تصولا ةلزنم شلل نرظلا

 َكض دعوتاوحلا نسحلا نزل نامزلا فذاك كل ذ ىف ءاوس هلك لب قالطلا عامبإ قح فرخ ىلع ناكملا لصف تك 0
- 6 



 كتانكاو لوالا لصالا
 دا تمس خلكان تع 7

 لججيسملا جرا موسما ءرئيسلل فوهو يكشف نكن ريما فكنمَش لاق زريبكل عماجلا فنه
 2 9و هم

 :.رائزلا 2 اى طا | رمى ا امن اكملال
 1 ٠١ مان ريس اك اممعاتل 5مل ظ

 3 2 ى سس وذو 2 5 هج 4

 ىف تنجو كدي ضنا لا ة ولو تسلل هللا ىف ةوتشملاو سيما جرا ديت ذنلا ناكر وتسحب
 0 ا 0-_ ١ فظل لعافلا نولوبتوطشلاو وجو

 52 - همام ا ةه هه عي - 2 س3 4 هيه *ىس | سمك ٠

 ولوهيهحاكتلاو براصلاَن رد ظرتشني كك لىيسمللا ف جوجل َتدِظْللانوكاوزتشاياإن كة نئيسملا
 30 اا ا م ا ا” ىرباكا
 وع هلع َ م 6م

 0 1 1و د د ها نكف سيم د تاتلق كالا
 ةيكرجولو ثني نيف موي تامو سيق دي لبق هرج نك سيما هويت كالاذ

 0 2 و 7 نأ و هكا

 لح لاةاورشلا تعم ليشت ل عفلا ف ةنيلكلا تلخدول و تدين عملا نوب تامو سيفا هدب
 ١ تلضو نار وتعمل تقلا كحل قيل 5 ”٠ لاا سيينا وب لتقل وبس ووزسلا محل 22

 53 به - - ٠ 3 . 5 9 9 31 ما

 جلو ضلال وخد لبق قالطلا ةقيالة امونشلا ىعموهذ ضارلا كلوخد قٌقلاط ثنا لاماذا
 06 ' ال تلوند و لوقا قظفلاكا يدزلا

 ىف ةضيخلابقالطلا قاعه لالا ف قالطلا قو ضوحلا ف تنكنا كتّصيح ف قلاطتن لاق
 م :مراح رح ناوئىا الا 5 6

 6 انل 4 ني د < اس هه 2 © دهب 3 ٠

 كهل إذ كاكاو يزعم ىف لاول ريفا علطي ىتح قلزحل دي جيف قلاطيتا لاقول جماجم
 -ء# وا لا ينحت 1٠ ىلاعلا وللا ةزرم ننقل

 درت د د ام لف طيس اع را 007770077
 0 ا ا يي و يو

 كلذ ناكل عت هلدا#دارااق ها كاهن هلداةيدنم ف قلاط كنا لات هل تادليزلاوفإو ةعاسلا كلتلغلا
 لاق زرلا ةكم و

 "رداد

 هقم نال لكشم هد ثنا ككل وق كلسل» لقا نكلجو دقو لىوسملا ىف دوجو ثدعل اظومتت ناكف :لخورمتاثنلاب رمت متل نال ثني هل وقل

 كد و ايرغتم لعفلا ناك ام لوما: المكر خالل نو داره لجل ف ةيذرظلا طارتشاو لعفلا هيلع قوتي م ههالكفاضيارثئوملاب نوكب هيفرثوباع نوكيا

 هلوق كل ٠ (ىلعلا حامفم ىف اكانجل لحما ف ةيفرظلا طارتنناذ دوصقلاوه لحل نوكت هاكر وربط ل حملا لع لعاغنا عوفتو دوصتتملا وكي لعاشلا عم لسملا
 سيفا( يف حورلا قوشن لبق هناىرت هلا حلا قوهز نيعجاةربصيإ نا لملا نال سيفا "بف لت قلوه و طرشلاد وجوب راكتمملا لالا ىا- ثشحي

 هبيذ لتعلاوهد ثنعلا طرش لجودوملف سي“ موي ىف حورلا قوهز نجوي دلو حورلا قوهت نامز ىعاريذ ال5 ىعسل حورلا ق وهز لعب هاجرج ىمس |
 [ويبووذملا تاهنرحى دج ةعمجلا هوي كلتلت5 نانميم مهوب تليد ءاجيرالا هوي هيض ناكول لبق اذ -ةعمجلا نر تاهو هل وق هو لقا نك
 عوقد نع عانٌم الان لاىلاعس و ف سمل هل يشتسملا ف كعفلا نع عانتمالل تعرشاغاناعالاكااتلق ةعملا 3ث حورلا قوهن لجه ناو ثدحال جلا

  ديفت لوك كش م ىتاوملا صعب ىف انك ثني نِلِذ نيمعلا قالخاد ناحلا كعقباسلا قييعتلا نوكي الذ نيعلا لع لبق هءلع ولم !لعفلا
 هتف ورظلل لح قرظلا و نننامز ىقيلصوعمتةل هل هلماش نوكيناىنعم ىلع الطلل اذرلذريلا ضياكج ورش او لوخ للاكل عفلا نال - امرشتلا ىنعم

 طرشنلا ىنحمب هلوق وحل ةنراقم ترظلاو طرشتلا ندب نا املاز جم طوثتلا لعل مةيفزلظلا ىهد ةقيقحلا ترد ذاذ يالا لف نوكيا ينام: ىقسالام
 لحم نوكباكتين مز ىقبت انامو ف ورظملل لح قرضا او نينامز ىقييا ضرع هنل هل المان نوكي نا ىنعم ىلع ق الطال افرض مات كلاوقدلا ندل - ١
 ناذ عم ىعمب ىلع لي طوزتاتللاو طظرشلا نديايك ةتراقم ى وَرظملاو فرظلا نيب نا ةنراملا شيح نم ةنبس اتم ظرتلاو قرظلا نيب نكلو للا
 نال جلا عطب ىتج هل وق كك ١» ندعملا ان كل وخلا قالطلا عقيد نلا تالوخد عم لاق وت هنإليبنب ضعبلا مافن مامبغعب نقي واصلا فرح
 | ىهخي “أركب اوصريغوهو سماثلا علطت ىتح زمنلا! ص عبق واهب ورمتىلا | عولط نمهتاخرابنلا ىالتب سماتلا بورغىلا ىقلا عولط نم ©خببل

 بو ع لْنع نوكناغ !تاعاسلا عيمجىضمو وبلا تاعاس عيمجىظماذالجويإمنااذا و(ثوبلإ ىصم ىلعم قالطلاتال- نسمسلا ب ورع لت عهل وك هحخ

 طذذلا ة>ول لذلا نم هل | وق وك م مولا قكوقلا اةهتناكا ذا اههبذ * ةلكلانجو ىلا ةعاسلا ثلنئج ندعو ليللا ف مهالكلا لاه لاك ذا للا نم سمألا

 ضحعب ىضم هناي بيجا هي قالطلا قلع ى نلا وبلا ىرم تنوي مله قلطم وه لب هال مثوبلا ىضما5 دارإ فعلك يإم تلاحلا ملكى نسل لوقي نا لماقل

 تفوواجاذا قلطلا عقي لادزلا تو فلحاذا تعي للا نم نيح هل وه هللا ند عملا نكح انتلا لاق كتاعاسلا عيمجىضمب توكياكانوبلا

 طرشلا دوجول قالطلا قوفالماكمموببلا ناكدنلا هم ىناثلا ف صنلاو ضال مويا ر اهلا ت صن ىضمااذاخ لماكاثون ى ضم اورشنلا نالدخلا نملادزلا
 تان طانعم.ناك امان كف قلاط تن اهلوق لاطبا كلذ ناكئلاعت هند ءاغنن ا قلاط تان لاق ومن ل خلا قلاط تنا لاقون هل وق كلا د» ندعملا فانك
 ندم لمتتسرملعلا نإ ليف نالعف |امهدالا ذر ظن ىاصب للبن وى اق دارالا ل مرملعلا نا عم لاعغا 3 قاللطلا هي عقي هزي ملع ف قلاطتنا هلق تلذز

 نوكي مطرذتلا نال طرغنلا ينعمب لحبحي نا ليبصتسي ثولعملا ىتعمب ناكا ذا وهمولعمىاةفينح لام علاّقي كمولعم ىاانيِذ عايلع طغارمجللا لاقي هولعملا

 ىقةلطلا نوكيا او قالطللاؤرظ قا هته (ٌولعم لعج هناللاحلا فاه قاد قالطلاتاكثلا نكتاكأذا هل قف قاعت هدا ثولعم 5 دوجولارطخ ىلع

 هلدإناهقيتح هابوجو ىا امم هفدعتم تسيل للا عت هلد| ةيضم نال ةيشلل) نية نب همولغم قهمدع ناكل اهقاو نكوملول هنالاهقاو ناكاذادم كم

 اممرهطالا تلق لوصنلا ىف ل جاتدوجوم نوكتدإ هزل كة يزتملاو لا ال قدرته ملهلا ناكفرحلعلا ضب تضوب الكاه ضب د ةيغاملاب صوب كات
 لل نبط لع نانعمب ىلاعت هتدارعلع ىف تءاث هنا دارها لب ولعل ىتعمرتلعلا لعج ىلا ةجاحاك6ن لاقي نزلا تلق ناف هل وقب ضارتعالا باوجق اولاد
 قرفلا لعيل كر دقلاو 5 دارلابرمهجباوج ىلع اضارتعالا دورول ةولعملا ىتعميرملعلا لحجم نييلوصالا بامج لفن حااشنلان االا وللا قسكذامى)

 -ىشابشلالوصا ....: .دعىثناوكا نسحا معهه اق ةرنقلاهةكذارالاتددرملعلا 3 قالطلا عوق ول اثر نقلا و5 درالا ورحلعلا نب



 قاصلاللءابلا فرخ عضو ثحر . عممم>» تاتكلاو لّدل لصعل
 ا 2

 < اه د كوه !* را ب مل 3 6 -. 3 هه ظ ِ- ٠
 هتامالا تحضن لورا د ةفللا عضد ثق اصل اللءابلا قرح 3 ىلطي ؟ىحامرشلا ىاعمي

 امساملغرتى ا“ زد قاصلاللامالىا مزاين قاوبلاو تزل لنا عاجاباكا ع ارب لور شلار وجو كارد يدعل او
 ا تو 2 رب لقياقبو ا( 6 - و اني .٠ ذه تك هه

 عسبلا عافيرابجوب عيبملاكالهىتعملا هةَيِفط من ع و ميدل لصاعببجلا تااله ىسك
 / 1 الكت وقومورطك وفعل نع جراد ارث يصل عووفتل د

 اةعلمر سلا نوكين كل صالاب صام عشلا نوكيا صال ل هقنف انه تشاو نقلا كاله ندد
 ١ عسبملاىا عمال نورا نع

 7 د و و /ءابلالوثد ىب .٠ نت ديس هس 0

 دم كوكب الذ ليمملاب قيصر بتنا ىلع ك5 لوغبلا باب لالا ق ابا فرح َلَححاذافتل امس نيك ذا حصتلا دهناىنع كلل ووعسشلا اب |قءابلا رح لخ داذا عن
 2 سع ربحي رع 2 2 7 5 5 بلاعإ هك ., م ٠

 اعينم لمعلا نوكيا هقصو هةظدحلا نم هك يعلا اله كتم تعب لاكاذا ن3 ال هىلعوانم توكيد
 رهؤيو يب 1 كيتا ١من قبلا اك علا ليك "١٠ انّ ءابلالوتدع نا |ءابلا لوتس

 : ل 0 3 رو < مهزرر يح رمل 5 ف 5 0 « لك ء. رادع

 تييلجلا نبيا فص و هةطنعلا نمار ككادم تحب لاهوكو ضصبقلا نبه هبل الار وسف نتكلاو
 را

 كي 7 5 دوس اب ع 35 م 7 طغع# ميو طع

 ىالراخا كاكلبعل لاقاذاان العلاق هالَجٌومالاٌيصياكًاملس لقعلا ن وكيد عييمدكلا هانم لعل
 ام قوما لذ

 0+ ا" اعاصنوتسقسولاو اسوس اول |]سر للاب ىف. ١]ن تك سن زمن وعل ل

 ا” ضرعلا جه < لاسم لايصن اذ
 .٠ 3 - وهو هه .٠ وو اند (ققاو -- 1 ىإ » 58 ه١

 اليد كربخا لق ةلفلاب صا مريذلا نوكيل قداصلا ىلع ]لوح تناك ناله دقب
 دنا 0 كاوا ها اطيفإب رجول ج اولا بهار فن يف هضورفن دعب بدرمخ ذا...” امد مالا !

 معلمي رر فهنا 0-5 2/7 يم ع نب ضن و ر

 قولو قتعاي ذاك ردخ لدربكلا قلطم عك لدّرح تااف هنقانالخ نا ىنتزبخا نال دله حَعب
 5 0 دو 0 وع 3 1 تر نإ لدول له بعلا

 3 دصلب مر منسم ذاةّوم لكن اناا ىلا اتجنن كتنا ىف ةابدلا راللا نم ٍتحَرَخَنا هتآرمدل ب ُ 0 26 وع ني ع اه ءا» اى 00 4
 د7 5 ٍٍ 0 ل اي

 لاف قاوبلاو ةغالا قاباصاوه انه قضلملاوهرخؤلا فرطلاو هب قضاه اوهءابإا هيلع ل خذا هب هلاصن ا ىّدلاب ىلا قاعتوهو- قداصاالل هلوق هل
 وفم ضيحبتللضكس رب | يصتماو قاع هلوق قوابلا ندع تح عكاش ل وق ثيربزنلا اطال ةئللا عضو قلاقامنا- ةحللاعضو ىف هلوق هل هاج
 . فدارتلا هزل ضيعيسلل ءابلا ناك ولك ضيعبتلل عضو نم رح نال كلذ وه ةلكلا فضا, بلاههو كارتشالاو ف دارئلا مزل 2 سر هنا ىلع علا ف ق ورعم

 هقوفامو لهش نوكين ا نيبىلطم ضعنلاو ةكسكز ضيا | يىمسمأو اكننع ةربألا ىتعم توكذ كارتشدلا3 0 قاصلالل هنا تم ضيعبدلل ناكول هن الدو

 وكيف لكلا هتم سهتاظلا مكس كر | يصنسم او ىتعماناكف نتا ىاةلصاجن [ٌعللام لاق وهب ر وماملاب انش | نوكي صدم ضعبلا ى ىلعف لكلا بيرق ىتح
 بفانلكرميف اذ لصالا فالخ وابزلا ثلنكمهيلاراصي القز اه نضييعتتلا ن دل لدا :ْزلاو ضيعسللءاَرلا نبل ق١ كلنكسيبانلّ 5 اًضرف سارلا لكم
 عيت نمتلا ناانلقهيفاورشت هناك وقيف بكت نفتلاب لإ يويالشلل نكعببمل اب هلا حيسلا كج راكي نافذ - هيؤطرش نغلاو هل وق نال ون ن لعمل

 اهنا حف مزيغ ىه د >وفللا نم بلاغلا فن مثلا نال نمتوهاباكعببملاب لضخ كلذ كوله اب عاقتن هلا حبلا 4 ىلضالا ضرخلا نال ل صا عنتملاو |
 نوحي ناكل وك 008 نادعلا قانكعبتَنمظلاو لصا عيد,ما ناربظف:لدعن سلام عمب ز نعال ةاذوجوم نزلا نكمل ناو عملا زو انولو
 فللؤوخ نائرت لاهي قلص ءاوهو نمملا لع خدت ءانلا ناكل هلص] نقلا ناك ةلضاهب قضلللا هاعبت قضلمل|ن اال لوفي نالئاّمل ه 5 ١لصالا
 كثلّويف اكقصلملا ةهرخإلل! يرظلاو َهَب يصل ءاوه وانا هيلع لخ دانه الوصال ارضَنن نم ردع وك 5 نقف نبزب ىر ورم قصتلا ءانعم يدي تررم
 تريخا وململاب تنبكك ل وق نم دوصقملا ذا هسكعن هدرمسالا ىلا لهفلا لاضبا صقل اتا ةتع با وجا هرملقلاب ةنانكلا تقصلا ادعم صلقلاب تدك
 ةلالا ةلزنم عت هب قصلملاو اما قضاملا نكت سكعلا نودءابظةلالمكلاعقذلاكذه قاضلا اهون د تنبسلاب كييضو ندكملاب تدطقو ةودملاب
 ناكف بلقلا لعلوم تنصل ير اوف هيثتاوح ضعي قه لوصفلا ف انكئذلل ة0ةلاكدتبلا ىف دَوِصَفَم نسل نقلا نال ثامن هلا ءاَبَلا تحض نول و ىئذنلل
 ةدلكخلا نك ىرمن|لصالاب قصلم عيت: هنا ىلع كلذ ل ةرعببلا اب فل نبلا ىف ءابإا ترحل خد اذاذ لصالاب اق ضلم علا ن وكي نال صالا لوقتف نس نمت
 ايعتارما ناكءاقيلا تانلاب ل ضحبوعلو ن ديلا هاوق هب قلغين ملا نكتلا نا اعبتى هلا نوى هنت عبتلاب كل وق كنون هيف لماتق لذ تعا نعول تياك
 ماك نيحطلا محلا ك اله ق كل خو نمتلا ىف > وجو مم عارم ىهرو هتيلا مهن ةصقملا لي ةيولظم هنروص نوكالؤ سفنلا ءاقبابمب ىلا ءابشالا ىلا ةليسو
 ل امل ْملا وهورعسملا ل دي ىا -لادبلا ق هلق لام حاتمملا ىف ]لدينا عمت هكالس ف ةبلاطاو روصلاهتم دوصقم اة سما اماو عببلا عمترب

 اكأتعم ليزي تررم ثللوق ناىرت هلا هب قصلمهلاوهو نمتلا لع لخ نت ءابإلا نا لنص نفل تاكل ضاهي قصل ا واع قصلملا ناكاط لوشن نا

 ةاندمرعلملابتدككل وق ىناكقصلملاوهرجتلا قرظلا هب قصلما وهوابلا هيلع ل خدام لوصلا دن نماربغ قرل5 ةقيزب ىرورم قضتلا

 نيكسلابتهطق ةرملفلاب تنّركك ل وق نمدؤصقل اذاهنك عنود رمسالاالعملا لاصْنا ةؤضفللا|ن اك ال هناك باوجل ا ورملتلا ب ةبانكلا تقضنلا
 تبي لهل وىثنلل ةلآلا ةلزنمعبتندب قضلملاوالضا قصلملا|ناكنسكفلان هد ءايت هلاك لهل ادهالا كله قاصلا اهو د فيسلاب تغدو

 تالدبلا ناك امهفانلق ىاانمن ن وكي ءابلا هيلع ل خ وامه ارعىزنانل3ة ةىىلعو هل وذ هك مح تفل قانكرعَسبلا فد وضتتمم نسل نهال تال تاهت قلا قءاسلا

 دعا كومو هلوق هل! ضحبلا لاق ان/عيبمرخجا!تفرطلاو نمتوبف هيلع ءاببلا لخد ترظ لكف انتو اهربم اصب رهال63 نيدقزريغ عيبلا
 ناب بيجيسايّقلا تالخ لع ت باث وهى نلاملسا ىلعوعج ل مجملف ب لكلا فعلم ناوه ةرخاهجوب لقتعلا انه رع يصعت نكي لوفي نالئاقلو - ز] ايلس
 هلوق هكر لوصالا بيك ضعب ىق لكهيلع ليك حلك تلقلا نو نرصد ماما ا نهىف مدلكلا رص صمتلا ىلإ رستخا|ذاربيغياما مه الكلا هربرت ب لكلا
 قاضملالل ءاَنلا فرح نه غقاوللاقباظم اق داصاربخ هلارابخاب اريخ نوكىلعىخنمو قلعتمد لوح هينرجودكحلاىا- قداصلاربخلا ىلع كنف
 مضنملا دوجو عرفرعطلملا لب( امضنالا نافذ مه دعم اب قانصلا آله لد و لق روصتن!مو رتل هن يدل قاصلا» م هدقلاب اتصل مارب. خ ىجت قيد
 ىتتاوحلا نسحا »مرانمل حوش ىانكاته هباتصلم نك درملفامولعم هتع ىكح  هقادصم ناكاي ذاكان 6 اذاف هصختس هيلا

 - ىتناشلا لوصا



 - سمسملا ناب هرسرعملا ناس شح بايكلا © ل هالا لصالا

 1و 0 7 نيو
 تلده كل نذان ا الانللا نم تحرخ نا لاق ولو تفلظ ندالا نةدب هيباثلا را ق تّحرخ ولع < 60 2 - ف 0 ى» يع اص "د - هس

 ا!مدعاو جوري ىف ذأ لاعالاىا ني ددستم للا 0 حنا لاو ولو تقطن 000 5 3 جانيت وق لع علاطت
 هع و هل 0 - ياحب ُ 0 يك

 هيبسم. هلاط تنالاهاذا تادايزلاث و قلطتالتذالا نودي ىرخا وره تجرخوا ىتحارم ناالا ىلع
 |"دقو نواب نجلا وبس طرتسلا نعل هم 0 ١ جدؤوابابا 0 1 العد -

 ١ 0 م 1 00 !ذ

 اونا هعبّس ىلع تايبلان ايبلا وج 2 9 قطن هيج اك دانايو لدا راوؤنإ ةعيس ىلع اسلاناببلا وحوش طن مل هيك هالات هلدا دانا »ا كل اعنهّزد
 لإ رفسالاب فزع 2 امقطظىا اممالجلا يا

 اما ليدي نابي و تطع نايبو لاح ناي د ةرووط ناس ريبجت ناب وريم نابي وسرت ناب ةجحوو . مهحومو و كنا بل دى مع 25 00 ا ا
 ا ماللا يع و اضالا» اطيسرمتوم نايبى ا ةينايب ةذاضالا

 ٠ ل 2 - هنكل هاو . 7 م 2 .٠ ج و 0 ٠

 ىهاظلا ركع متيف مها ظلاوهاع دررملإ نيب ريغ لمت هنكلارهاظاذؤللا نعم نوكي تاوجخ لددلا
 رع 53 0 ن8 "ماعلا نأ 3 رثالا ايل ناش ان ال اتا 1 ريم تع نوم ارمي شت كاس اكا

 ١ 0 ىإه» ع (و طع 5 هده هد»|ا + ٠ ع كح كن هس بو - #7

 كلاس ان وكي مناف حلل اق هلوم لم اب بلاي نقر ةطدت 2 لع تالفل لاىاذاهلاتمو هنايددر
 لوساه ولبن فق د قفا |مكيرمل نايباكا راما ىا

 2 يرانن و و ب 0 1 تا

 لبمح كلؤنيباذاذريغلا 5 داز|لاوحا عم 5لقنو نليلازيند ىلع هل ين ناكقلطملا ند
 "لاما عل ان ابار.” مس وزيضت ةءلبلادمز كاكا د 1 اما ار دولا يع اا

 كيامتلا نينا وهالطاب تدك لن عةيكن اف ةعيدوّثلا دنع الفل لاوول كلزكو هناّيببالر ده
 س 0 ض* 0 زن ةروكزم ا كاس لس ى ا

 يا ةهيماد لصق هنايبيسهاظلارتكحر مق دقذ ةعيدو لا5اذاه اغلا دارا لاهتحاعم
 1-2 : 0 امتع لقفل كل ب يزملا 5 هايرطكتنلا الس تنام ناز رياككا

 ات قاع الفل لاق ذاولاذم هناي هفشيكف دارا نو وتتكم ربع اظقللا كاكا ةااموبخربسمتلا
 انش نايباكا .  ** ]يول

1 
 | 5هاودموهاتهد ةيبشملا لبق عقيل هريشلءاب اق صلمّقالطلا لعجامم هنال طرشلا ىنعمكمن ل الصا ةأرما قلطتملىا - ككل اعندتب|ةبيتنع قا اطتنا كل وق ولا د ىه فنا مهلا ه

 تلمحالب تلق ناذ_ قلطترمل 4ل وه هلل » ندعم ا فان كقالطلا حقي الذ هيلع تقوت الكم طرننلا لله كاربغ ورشا دوجو كو لب ام شيلا دوج الذ
 طربشللا لع لمت اانل لاح ىف قلظت ناز ام ىلع تلمح ذاو بسكب ءازج ىلا هت لاق ةيدببسلا ىتحم(لمغتست لف اهنا ةيبمسلا عانت اونا و ةييشللا ل اسمى ءابلا
 بيسيترتلا هب قاصلالا نكمتبلان مز قصلملا ىلعام لاقم هبا قدضلم ىتقتقي هن ال بدترتلا ىنعم قاتملالا ناةيول هال هج قاصلالاىلا بيرقا هنا دا
 ' ةيشم فاصلالانال_قاطتمل هل وك هل ١ لّقاتكاناوز لواعملاعم ةنراقهةلغلا نال لولحملا عم ةلعلا فالخع دوجوماض هرشل او امرشا ىف فامزلا
 زملعلان ني حقي الخ مولع مريغ هيف د درت م لرغلا دوج و ه١لخ اد وا ناك اجراخلرّقلا نو كباكد وجو رمتيالكل جوي الديقملاو قالطلا عوقوب نيم كاعتهلدا
 زلعثايبلا قرط فى - نايبلا هوجو فكل وق ]ع ١ لوصفلا قاز[ضرعلاب دانا قيلعنلا ينعم تدافا ءابلا كفيف هلع قلعملا ف طرشتلا ةلادج امك
 هّتلدا باك جاب م نم هلك ىلآعملا ف درحبش حب نمو ىلملا درمدلا حب مو ماس هلارخ | ىلا ناغلاو نصا تلا تحب مانيش ىلا باركلا لدا فركذ ام تا
 ه قع اف مختل هلردااطريذلا ا مذاو ريمفلا ىف ءعرابعتلا نع ةرابعوه  ناببلا هل وق كلت » لوصخملا فان [مةحابم نماضيا نايل وجو هىلاعت
 هحلضباو ىيعطارابظا ى اروبظلا نددراهظالاهيذ نحن اميفدارطاو لوقلاي توكيل قو لففلاب نوكي لق و روبظلا ف لعتسد قد رايظدلا ةغللا خوه

 نال ورمككسانم ىنماو نخو لص ىنومتن رام اولص لاه او ةواصلا نيب هالسلا هيلع تل! ن ال لوقلاب نوكي هكلعفلاب نوكي لق نايبلاوعت لم نملا
 ليل نايبد نطع اب هل وق قر سر ان حوش ىف انكضكحلا ءارتبا هير ظن اماكن حو لوقلا نم ةارملا لعل ذا لعفل ا نوكي لق داره اراهظا نادلا

 اما و ماللا عم. اماذ تطعن إب و لاح نايبو ةردوضلا نايبهلوفاماوض اخلاىماعلا ةخاضا لبدات ىلع ةفصلا ك| فوصوم لا ةفاضالببق نموهو
 نييلوصحا|ةماعهمض ورعملا ةراتخاعيستملا نه -ليدبت نابي هل وق أل نم ىنعموهد ءايشالا »نه نم ل صاح ليحل نار نال نمىتعمب
 كدئكذ امدرجفلا ىل برقا صا ءرسكذ ام نكل لحلو نيميسفتلا لصاحو ةرورضلا تايب عاونا نم فطعلا نايب د... ...لاحلا ناب اولعجه 0 اق ةسمخ ىلع
 يطال نوك نا ام اول ذياكت انبلا نارصحلا هجوو ةدانزلا لاب العيستتلاذالاو بيرتتلا ىعو | فتسالاب عاون | ةغبس ىلع هن وكن ارملعارعس ةداغالا قرغلبا
  وانةتسالاربنعللا نايبحلاتلا هعمو] ريغ لبن وكي ناام|ل و الاو شل وهو كيبدبتلا ناري ىفاشلا ل همز الو ملكنا ىنعمل انايبن وكينااَما ل دالادالوا
 سرّمت نايب لوالا ريتا نايب يناثلا ليجاو كرتشملاككلولرجن ها لاهتحجلا عطقبا نك كاانلانكل امولعم ههكل ينعم نوكب ناام!ل دالا هةياذلا و طرشتلاو
 نايبولاثلاو لاحلا ناب لوالا م دلكلايزتكل ةاربكتل/ لاح ةل الدب نوكب ن |امالوالاؤ ةروعغلا ناس ىلاثلاةلوات كسلا مل نوكي نااماولذياىلاثلاو
 قبح انعم ف سها ةقيفتتلا ف صوصالا لمت<ياماعو ازال لما ةققببقح اضذلالا نوكي ناب سهل ظلاريغىا غلا ريغ لتي هل و هك ١» لبق نكئمطعلا
 مه ومعلاو ىقيزقحلا ىتعم ا وهامهنم دار نوكي ثيل يعي الامةجر صوصخلا هز اللا لب وات تا حم ليتحياىيتم لحل هلك كل كدارذا لوم قىهاظاعلاانكو
 هل وم ناكتلؤلا قلطم هزيضمل | ّقلطم نذل - هتايبب ورق دقف هل وق 0: ندعملا قل كصوصخلا هزاههبداجن نا ثالذ عممه وتب ولماذا
 ريغلادارالتحي كل خعمنكل ةيقرعلا ظخفللةفربتح انف للبلا نقنو كيلا زيف ئدراعتللاو فر اعتملا ىل فرصتي قلطملا نال للبلا سقنو دليلا زيف ىلع
 ديت مضحلل ىلع ةيكت الى الا لاثملا كو كدارم رمال ىلع م لكلا ريرقتن اب ناكل لل دقن ه لا لايف كلذ نيب اذافكلّمن درخا للي نيف داري ناب
 هلودق 5 وكئلاو5 ولصلا و ليحل اذاكرت شام وا هزي ناك اند >ارطلا تح وتكمردغ هل وكون 3 ىوصنلا ىف !نكك ل ذر رقةعب ذو هل وفيو ةنامالاو اظذحلا

 د ةتسسلاي نايبلاهقح عت بجيامر دقو باصنلا قحيف تلم ةوكولا انه ةدسلاب نايبلا قمل لحي #حلصلا ظل نافذ ولاهنت ا و اصلا ا وهاق او ىلا
 2ع ىاشاوجلا نسحأ» فننكلا ىف انكر بسطت نايب ناك قالطلا تنيعا ذاخ 5ريغو حامتلا نعةنونيبلا نيب شا اطمن يان ترتغلا
 - ىتناشتلالوصا



 نك هينطع اي - بانكلا ق لوةلالصالا
 | روسى

 2 يو 2 هج 2 يل 15 منام ا 7

 ه5 ضحعباهرسك و مهارد كعلاووا تسلا عسرمت ترن ورمشأر دووسعى ع لادوا بوني ىسلارسف وود
 ال مياردلا ىلا 5 رز تلئاللعاو نآلا 0 فتقول ارسممالك ىف خف اولا لم“

 لس نايزي نيبملا كل صقلابايجازنم ”االيطملا نايبو سقس نأسباكا وذيل تايتاماو ةلوصقم الوم عيت نايبإا نم ندعونلا نين دمكخ الم

 '' ءاشتسلالاو قيلغنلااكا .. ا اسمي الا نار سبجما اك 7 ٠ لا ناب 0 يف ل 1 ءايمملا لح لد وءانبلا ةيلعنلا ةريظن وهم 2ناتني رنه ن لاف كيلضفلا ف ءابقفلا ضاتخا نقد اد سدا و قبلا ويلفت و همالك خم هنايبب ريخنا
 دلا لاول ف كبس قيلعتلا يعفاظلا لاول دوجو ندع كبس امرشتلاب قل عاب صصا : طعم ئب تبي سس <. نع 1 ل وكس او

 م
 9 لييبا 3 : "تى

 قلاطناذ كتجةذتنإةيبتج لات ذ اج ربطت ف الخلا 8نئاك و هيكح نم غنام طرشلا ةدعنا
 0 عدا شلا تين دانت: - ]سقالطلا عوق ووو ' ران لوولو

 0 » د وه هه ل تهنيترل 51 و ََ 9 طع

 مال صصد (قيلعتلامكج يالاكتعالط قيلعتلا نوكي رح تناذ كتكلم ناريغلا هل لا قدا
 /ةبلع سوفور 00 ا 5

 هكيي شلح دع م من كس مه وا - مم 0 ” اىه
 لج كةتفاضا( لعل ةلع لقعيبملا توه قانحلاو قالطلاو ةلع هالكلا

2 
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 ٠ يهإ ههاو نحنا

 لد قيلت مكح لطبش لا كاهن
 لشلادوجو مو عوقولا كم سا لاوقالظل تما علك لس ةروونم تعم 5 ١" ةفاضالا ف ىا /رزتا

 رم ةهلد ثا | _ 7 2 رم 5 ع ه6 7و 74 ل 474 عيضر 2

 ةلعدت عتبات هما نإ ٍقالطلا عقيم هزنول ىنحا تح قيلعملا مان لدعو قملعتلا 2 صب
 كالطلا وتو كا ١ ثودزلاى ا ىلإ 27و بو طشلادوجول ام هديجالا ا »رب ملا لع ع رمل 8 ٍ م 21 )نر ولدملا

 3ص اورش ا: 5 ىنعملا لولو قيلختلا شيف اضرنلا جنو لدع كابات كالا 05 طرت وجو لتع
 .؛ ارم يقال

 لات ول نتج البلا بس ىلا واكل كل اذاضم توك نا ثالدل مدع ةروصف عوقولا قبلنا
 الطرب 126 اب بجومال لحنا كل ام”قيلغتلا عوقولاكا

 دصقموال صوم عمي هل 5 هلل ثلثىلادحاونم ثينلا دريل اَنَعَو اولا نم هلضاو ثشضةيلق و نندقعنيباملكديلشتتلاب- فيلا هلوكهل

 مكلاعت هلوقإ وجها سنع كل نكةريسفتلا نايا ماو عامججلاب انهالضفنمو الصنم مصيف ريذم هندل هالكلا هاظبت ب لامك! ررقنم هنالؤرسرمنلاناسإما
 اتلطمإ ك5 هن الوبر قمل نايس, ةيدارسب نا لفتت لاقي الك كلا ىلا ف ىصنيف كلرتشم اوني هيذواكركك ةرقنل ترلقلا ناب دار او ارت رت و هتامإتبلعنا
 مكتمل دوي كا كلذ ديلا هنانبب نيغتين اهل وق قلح ندعللا ىفان كرما هه ءافخ اهدافنا ةل انا هنال هجو نود نم نايب هت الو ليلة لب كيقيالف

 رثادوجولرييغنلا انبي عونلا انه ئتمتنيامغ او فاعلا قف وصخلاو ةقيقحلا ناجي 6 5 نييعبلا هن هلت ضعب ىلا ىقيفلا هبجوموهههانعم هاظ نعاتنمللا
 ليش نكته فا ةمبج ومأرب تن اكمهاظلا هبجوم نعاضؤلل !قوضي هنا ثبح قموان اب ناك ضملل هلت »دار انيبي هنا تيحنمةرد) هيفا مهتم لحاو لك

 ةلع نعت لواغملاوهبجبوم تون ةلغبايدلا نال ق مهلا ل وزت كاضتقمزح نا هل وقناؤراللا تلخد كارحتنن|هلوقلئتطرشلاب تيب هلو

 نثر, علما انكنايبلا قيرطب ةبجو هارت فتن اكف ظرشلا وجو تامزلاةبجومرخاتو لاق قضناللارلا تلخدا ةلوقوشو كَل لي طر لاركك اذا ليلك نامزبدلو

 ان ضعبلا ىلا ماعلا نم« اتعمرج فن ةئامدلا هلوقب و همايتب قل لا بوج و هبج وم كلا ىلع ن المل ةلوكناف ةئامالا تلاع الل ةلوق لم ءاتننتسالاو هل ف

 وجو لزعاببسريصياماو ِِط هرشلا دوو لش دوجوربعقلاط ثنا هلوك نمفهلشاكللألل!لوخدوهو | امرْسلاَد وتو نعل و ههتردن نعلق

 دابتعاب اببس دقعنياما تاه لان كان هو لظرشنلا ع ىعو انت ال قملختل لقت اكىنلا ىلضالا مدقلا ىلع ءانق الطلا عوق د وهوردكحلا "لعن اكف طرشللا
 زل يفاشلالاو هل وق 0ك ١ نعل فا نكةتبيد |ةعمك ناكن اب هل عزي ىلا تبطل ابد ريض كهل 2 ىلا ل ميزحلاذاذ هل هلها نم كرو دص
 هلاخغاكلا لاف قالطلا عقول طرشلا كول هنال قالطلا عوق ور بحوم تدس ىا لاك قف نيس قلاط تن ] هلّوذ وهو باغ لاى ظرتنلابقلعملانالوقي وب

 سوو بيسو اجر روصو ميس جوج اما يع ماا

 و

 د

 لزعايبسزيصنا ماو طرشتلا د وجو لش دوخومربغقلاط كنا هل وق ناكفا يبس باديشلا دانتعن (نععنم قيلعتلا نال لاخلا مكىللارِجوماَسنْبَس نقعتنال

 هلوق ها » لوص هلابك انك طرشلا "لع ىلع ءانب هل قيلخنلا لن ناكىذلا لص هلا *دغلا ل عوانب يرحل او خقالظلا عوق كمكحلا "لعن اكف ظرشلادوجو
 عماسح ل جولا مالملا اك جواعرشت ممتلا لق عفرل عضوه الك قلاطتناهل وقتال كلذَو ظراتللا دوتخو ناهز ىلا قفاةلطلا عضد نمىاد# هيك نمدنام

 قوتي ناذاجغ انسخ لجون نكح تبن قران عارم | هناذرمكحلا تالخب ةلعلاَن كر دوج ةي ارا نازتث نع ةيببسلا نع هجارخحل ىنعمالق طرغلا
 كالا ةكابورشلارخا اذاامذرمبفتس اخ مالكلارنصاطفل لوقي نالئاقل و - ةلعملكلاز لص ةانقعنا هل جف 0019 ندعملا فتكا ورغتلا وهو ىمكتلا عن املاب
 هل دية طعشلاو ءازجلاّوه دوصقمل|ن هلاركح 0 دقن ءازجل ناب هدع ب اجي نا نك ةةلخ قلاط تاق تانج هزنانا لاق ناب طرشلا نق ناامآ 5 الذا)كتجوزت
 لزواج ناو ةيئاننا لج اذ ءانتنا قاكناو كرك تينا ين ةرربخ اج قاري نكن اال عامل اوه ةرططرشلا ةليجا فردتعملا اولا ثللنل
 تعيضا ذل يسلاو دج ويعلو عاجالاباببّبس قاتتغلاو قالطلاباَجبإةروريَص لاخاورش لحل ١تآف -لخف (ىلا ل ونق هل زن ضعبلا لات نك همركذ
 تلح لصالا انه ىلع ةعوضنتما: نع ةلاسملا«له- لا طرشانلق كلوش هلأ ٠ كلذم ةيبجخلاو هنا ةرحلا ىلا تبضاذارعسسل لطب هلجمربغ ىلا

 ليال ةلغواببس هن وك ضيق ةلع باجيذلا ةروريص ندع لت انجبوبإ هيبس ىلا دا كلا ىلا قلما ةفاضا ىا كلل ذا: طرش ناو هتليواتنسةش

 الورش لحما نكيونن طورناتلا وجد لبق بس قاع انكرعلا ملا ندعي تلتزم لص هلا الط ةيعرف لاسم اكنه- ناعما بلد هلوق تع
 اتطرشن غاوي دزتلاو ةيطا6ك للا[ بتبس ها كلطا,قيلغتلا توك ناانطرش طرشلا »وجد لدغ استر عضن ناهقيَرخت نك ام هنكل قيلخللا ءجمل

 ىدثناوكلا نسحا مانبي هن كمبو ةلغْب اجي شلاق ةتروريضل دع لعل ل جول ه بسد اكالملا ىلا قلع [ةفاضىاكلذ
 - ىشاشلالوصا



  _اطادرعتلا تاير لع: مو ١ بانكلا © لّوالا لصدلا

 رجل لوط كلزك و قالطلاٌعقلرشلا جو ءابجقزت :ماثقلاط تنام الا تلخد نابل 7” 2 هر و يهل و يسرب ا نب دس نب و
 حاول ع ةردعلا ١ لسيسس دا كلملاىلا ةفانضارا ىدعل ال ةمرارلا تلضو ناي... تبتجالا كلتاكار

 نق هر يي 0 ان 92777 دب 37

 ورا ردا اس عيل زر ىجي ي ىح .ا١٠ ةرحا باكل قع ةردشلا 0 "5

 2 ب كلود : هامدع ظ 100 مق عفا لاق فررنكو نو داق ركل مون ميتا دع قار
 ١ دعب " نئابباب دقلطلالا 0 | ولكن رطل. ةنعالا حاجزا“ 6 زب عمال حاهت نو

 يعصب تح نشسلعا ممن: لح تالا نكن او كاهتدل قل لاي فاق دلا قلع تانكلا نال ةلماح 7 يملا در لل و ل تع 3227 هنو م
 0 1 ملطم كا 2 الل تولوا هك هلوقلل# - قلعب 0-0 لطم نم
 7 سمي 9 ٠ ٠ 2 كودك دم
 (لعن كيلا مان ندع .هةلتع وكلا نمت ادرشلا دعو لعاورتلا د منغ لع نددح نسل

 ١ هر ةبعد امايددعسىا+) (س ايحاىا

 مي ع م 35 نه 5 ٌ ل ٠ هش 1 2

 ةتامومعلاب قانرألا ب وةمالا اكن وه هلل لردك تدنن از اجيك نم اعنام طولا
 ٠١ ةملطل(صوصنلاىا لولا وجوزيرشنلا مدعم "مدلك ض نم 1 رول * ديس مب رى ودرب لكن لورود"

 ْ 4 ف كد [تاعع ىلإ ٠ »» . 35 2 زي: اكلي نه 5 3 ى

 كتصولاث لكن ماكولاب هلعب هلردمهتاك هقصت فق وصوطاومسالا مكهلا تيرت عونلا انه عيا ون ن
 ظ ىو د ا ديطلا وغني غنا .- ةوصوماوستإلا ىلع . 0 0

 ان قه وتمأ عوكل جان نتن مال ةميانكا ردد خم روبفول قفا لإ ة إو تويبينع اع دعب و خرط 2 هع تر سرب بع ىلا نع نب عيا + قك عا هاك ىلا ل تع
 : 2 ف هلل 3 ع ديت نك هش 90١

 ميزو ذ تصولا الع لع وكعلا عنجهف هنم وماي ليقتيف تاتو ارمي تَق توكل عتدهلوقل
 و امس نامي لاوس 000 ٍ يشل اا اربح كنزا مع روما 5

 6 نه 1 ل 1 #0 سال بمس

 رحت ءادتتسالا ناكل نرد بهذ انيؤدنسإلا ريرطتلا ناب وممن مو ةّيبإتكلا ةمالا
 هنلوق هلع »د ادلا ىلا اذ انتم د وكلن لاذيلا ف ختلقتلا كب كرد تبستَاَ[كلللل اقل زانت قزلفنلا نوكيكاوهو رخل جو ةزمل  قالطلا تيه ل وقول
 تاكل ال <ل وه كل :٠ قرنا امم" ىلَع رردقلا ىا قرخحلا لوط داعم عوتفتتت ت لتلالصعل لع ةققباسلا ةلائسملاعرطنت زوصنتلام لثم ىا- الا كل نكو
 قَعوكتسر نروعلان ماى تام امك نين نم دكتالا تككمام نق تانمّوملا تانصسملا وكتب نا ةلوطمكتم خطت رمل نمد قاعنهلد!لاق تيح-زلا
 ةرملا اك وحلو ةمالا حام نا وج نمرعن ام لوطلاف طرشنلا دوجتو ناز ىلا ىمكلا نم هل وه 0ك[ نذعملا ف انكتاءاسملا ءامقلا نم كتبة رئارحلا حان
 زارا نان قيلعتلا ضن ىانمنلا انهت كولد ىلص لالعاب ظرشنلا] كلا مهرغ نايرمكحلا نم اعنا ورنا لع نكيرمل مان سمع 5 لتعالرحلا لوطدتع
 عوضن تاذ- الاناج هل وق وشر ليفان كنسغو صتلان م خالتي تش كاثاق ضتلا ايدو كحل انهت يني من هتيإغ هظرشلا نوب ةمالا حان
 بيا دوحه ختم و انلتعنتسلا نععناموطرشتلا وجو ليقوكحلا عتام ع دع قيلعتلا نال ءازخل ازيخ فرو كرملا لص دل قف ةلمخحلا ىلع تالخا انه
 توك اورشلا نحب بنس لاكذ صخختتلا نو نعقلظللا لكلاتككللرمكلا بكب !نا هن ةضض وتو هبدبس هوجو جود مكح نال مكع ادوجولرعنم
 نمدرك دوجو حتما هبت /نقب قلطل: اذ حو عندما ذا هن ل بيسلا سلع عم هوو عشه رخا بسن دومكلاةوج و نكعاكو مك جوجو قلطم نغاعام
 وكلا قلطمالقلطللا بسلا للي لص ىلا نصت صا خل امكل ا ةَب3َيرا او هنم رف لك عانتمركزلتتس قلطلملا عانتمن الرخا ببسب كةارقأ
 قالطلا عوق ةنزوسيمن ائرتالا همن عنه قت نكي الى رخل بسس زك دوج و نكي و كن نعاضيارتكعلا قلطم نعاعنام نوكي”طرشتلا "دوب مكحلا “لعق
 عاتتتمولا ديم هب هقدر ما مكمل ةوج و قلطم نعاعن ام قيلت تاىولف لا تناقل تلخد نا ةلوقب َقيِلعتلا دعب قلاط تنابازجيمابقلطا ذازيجنلاب

 اندَعِتاَوَصلا ل قرلقتلا ندع نقعنل بنس تاني لص احلا نماذلا وجو نع لَبهقلَظمَدَوَجَو نعانضَنا كل تعاهنام نسيل هن اعل 5 ورشا دعب هاف
 تملا هل يق 0 لررت حورشلا ةصالخلا لهل لتعالك ندع كلا نإ ةوهغملارابتعا وه ردع وان دنع هذ ٌتاتنيرخ الصاع ةعرفتم ةلامسملا له لاثمانا
 هلَوق قافنالاا ف هعابزو تلو ميم وع باطاماومعناد لاظل وق ةزدكل ةءازواموتكا ل خا و كا كت هل وق ةمقلا حان ئهذ ةملطملاصوصنلاب كا
 تيرم طرتنلاب قيلعتلا عياؤت نمىا- عونلا الهرغباوت نمو هلوق 0ك نبل عاوظنن او ىلا هلوق و فرثعملاب نيرتوسكو نقر هل دولوملا ىلعد ىلاعت
 قلاظتن هلق هل لزنم هن انةبكار قلاطكنا لاذ[: ةئامبظ هرشنلاب دي غكلا قملب كتل ظوغنلا قتعمب تفِضْولأ نال عب اون نم كاك انا وصوَمرحَسا لكرمكملا
 نايوتعللاةفصلاو تَوِصْوملاَب ةارلا الا ةفصب: هل وق هلا» كوضملا ق | نكتضصولا ف انالتخا قيلختلا ق تةلتخهلا ناك طرشلا ىنعمب ناكاذاذ تبكر ا

 خضعبلالا5 نكاهريغ ةزنيملاو ماثلارعسالاو هنا اقلك و هل وعفَم و هلعاق و لغتللاو ةلَصلا و لَوِضوُم وايش او ةياغلاو لالا اذو لاح ا صعبذ نأن ىلا

 طلو هلا اكمسالا قط وكلا تدل تصولا اليل ةثاذ ظرشنا/ مهي ودكملا قيل قتل رتل تعمم ثدضولا نال هبا ن مناك امن او 34 هناذ هلوق هلل د
 تِضْوْلا نوكنانب ةزدكحلا نعي جوت طرشلا هلع نااموكحلا دع بج دن صولا دغش هي قحلا طر شل لروظظ امكعن, ارش تصولل رب الذ لالا فرصكحلا تب

 انكر لرد تصولا ف انالتتخا قيلعتلا ف قهر هلا ناك طرغلا تعم ناكا اذ تيكرن ا قلالظ تنأ هل وذ ةلزن ةبكار قلاظتنا لااا هناطرنملا ىنعم |
 انمتترقرل اههنةلنسلاف قنوت ن اكن اد تابتف وقته ةناالاو نبدا ىكتند ةياشلاو بانتلا تايتفلاو تقلا مك ارق نم هل وق هل ١لوصفلا
 نع اركتكملا نع بهو كت صولا لعن تعو ناك [تصولا نع سنجمك اختتم ةلوق هلا: ركابكارج وت نارك اك ةرئاغضلا ةلماعم نالماعي
 زاووت شق تاَنتاللاوىتنلاب 00 "داوي ضنلا انهت تدب انلقق ا ةرشملا "لع َبَحوب ا طرشتلا
 تانيا هلا متلا 3 تالا َنْينّيملا و ءاسسلا اكن 3 اج ف 5 ةزاؤلا اصكل ٌباطامنىتكن اذومكل ذعار و اًمرمكل ل خا كاهن هلو ى شد تامومهتلاب اح اكل
 ليم ننال و غار م نمد لوف هل ننعللا فان كت اتمؤلناتاتمتلاهلوقب نينتقنلا عم قانتالا بر ئارخلا ق اًخر نسب سيل نا لا نا لبلدي
 اتهذو لوقينااننمهةراسلاقخ هلا لئاطالباركت اين ”كلؤريضتلا ناربروص نم ءاتذ تسلا ناءانةننسالاو قيلعملا ريظنو هلوق نَسرولع لق

 ءابهفلا فلتخا هلوقلان اب هيلع ىنوطعملاو ن وطحملا نوكللانب|ىص| لاق هلوق ىلع ةذوطعم ةليجا كنه نوكيل الكىلا ىفاشللا به ذو |نكىلا نبا حصا
 ىدتناوتحلانسحا د انملا جرش ىف نكرعضاوملا نمرب تك كلا هن هندا هجر تنصملا نم تاراجلا كنه لذنم هجوام ىرمعشش تيل و نيلصفلا ف

 ظ - ىاتتاشتلا] وص



 رسنقتلا نايب_روتم نم ءانتتتساالا نوكنصك, 00-0 ْ باشلاآق لوول[ صفلا

 5 هع و ض حث ] و مي راه ,_ - _- هع قلب

 »م لكلا تا ىا ىف عمي فاضالا"' ا يعتاد .-.يواتتسالككن ولا نولس رت:

 ماعلا وشينٍكمدلسلاهيلع هل قيال لانمو قيلختلا بابي طرضلا”لع ةلزنم لمعلا سما بشنمم
 ١١ ءاتانتسإلا لع ق تالتالاىا 1 مالكل اررص بؤ للعلا ىا

 هه

 هرلع مهاعطلا ب ةاعطلا غب مرح لعد ق عنا هالكلا نص ّعفانتلاَ تعف ءاوسب اوس الا *اعطلاب -
 عا جييررب 2 خس ل 2 | ”اعطلاب اعلقلا| وعم ]) لوقو ذ فى

 نه هين لصلا كح تت قابلا ئدبق ءاندسالا با اواسلا كر وص هلي | كله نع جرخ» قالطالا اا 07 - يب ل - 3 ا رص يحقرف م رب يدع ب
 رطل 55 سرق زايلاوةلضافملا ة روصو ا يدم ارم جرب ىلعس |! منع وتتسم اى

 7 يي أ اني تي نيف 0 انس وو سي ا 5 م ل 5

 قاب د١1 ندل ضنا . 7 لاو ةنعحا عيب 0 نيتبفحب مادطلا نم ةندجعإ اع ةمرح يطا دانه. ضنلا تن لق لبنا عسا ندعو هدم نيتنف نم قمل اعس

 زجاعلاىرت لاذ اليكي لضافنلاهىداشتلا تان نمدبملا نكيتيعسس وصب كيفي 3 ع 0 يم 3 0 : ع حي 35 3 الل ى ع الل حنح
 رز 2 : 2 ان عتم ااذب 3 لس 2 م 1 م ١ ||[ ررقل ى ا 0

 اذاام هرءابجملا ناَدتروصنمو تبيادحلا ةبضخ نعاجراخ كى ارايعملا تنل خدك
 هع خخ ار عسلا خود !؟تاينزولاو تاي 27 و

 بسس : ف #2 هه 5-5 5 يه و 0 9 | * ه وه

 هاظفحكا كارت ةعيدو هلوفدوهد تب ول[ نيني لعهلوقف ةعبدد ىلا لعن المل لاذ
 هلع الن للاقناكا ا تبلل 1 0م 7

 ولا لع القل لان ان كةرهبغللا ناس لج نما ضيفا ملفالا ىتفلسا ها ىنتظطعاهلوق و 3 .٠ ده هع سن ١ نيه هك ى ااه 4 0 1 ىل
 امينيسلان ابالي نم 0 تامر يروا الدب ىتيعااكا +17

 اه تلتخإ لَم نه لعبت ٌةلوضفم ضل اكهدل وصوم مدن هناريبققملا نابرتكحو فوز هيي كك "سا ا 2 د / و 1 ىف و.ص رس 9 95
 لالالا اخ يزيل لاس ايبا بع يقتل 000 "م داسفلاو ولا ف 'مدايلافالغ

 لآقو ةعبس ولكنهن كف ةعيس ىدتسملا لعب مالكلاد صف قابلاو هتان ىثنتسملاو ظءذعمم لكلاردص ةشلثالا ةئشتعىلعهلهلوق يقف - قابلاي هل وق هل
 رمكحلا نإذ ةياغلاةِلزمم هييرمنكتلا روص عم هل بجوملا ليلدلا ةرعل ىثنسسملا قرصكحلا مدعني هءاتتس الا دعب ى اايتلا سعب هل وق هلع ةعبس ىلعهل
 حبرخللا ف نالت حالا هب و - خا ءاتسسالا تاالال وق ولع سابئاروايف نتسا ظبي 5 ةياغلا نال هل بحوملا ليل دلا نعل ةياغلاءارو امو دعني

 وةناعست ظفل ملكتاءناو ةئاملا موزل قحىفايكح تلالاب ملك يرحل هناك ةئامعست ىلع ن الفلا: لدع م الكل ربو لعيراص هت اذ ةئامإلا تلالا ىلع الذل هلوق ىفامك
 ةنامالا فلا لعن الذي فاشل ندع ري لقت اميذ *اعلامكح ع نم صصخمل 6 ةئاملا ىف هضراهيتنامإلا هل وق د هماهتي ن لل! بجو بصلاة ىلع تسيب ايناخ

 "تيه اربظبورحكحلا تو و لمعلا نعهعنمي طرغتلان ا الا لالا ف بدبس قلعم ا ناف - قيلغملا باب ىف ل وق 41 ١ضعبلا لا3ّ نك هتضراعم هنع صخ
 ص ىلع تسلا هناف هاما هن لإ ةوزل حايك لالا ملكت مل هناك ةئارعست ىلع نالفل ب دتتنان دنع امغ هناذهنامإلا فلا طن الذل هلوق ف حبر ىف
 .قالطالا ىلع ل وق هش ١ ندعملا قان/هتضااهمهتعصخاميف © اعلاكحعنمم نصصخل اك ةئاا ىف هضراعي ةئامؤلا هلوكو همايتينللابجوب م الكلا
 هلوقولل ٠ عيم امعيف ماللابقرعم سنجرعسا ماعطلا نال هتيع لخدي امريثكلا وليكلا تحتل خديإلمليلعلاةربْبكلاد ليلعلا قىا مثيمعلا ىلعىا
 وهو . نمنلا تحت لخل ركل وق هك ةاواسمللةروص هنع جرخو ٌقالطالا ىلع ةمرحلل لع سفزنا م لكلا ردص ناوهد روكنملا تن ىا - انه ةجتند
 ريتكلابريبكلا عيب فا اواسملا كرت بشل !نالتمءإ ”:صنلا تحت هلوخد نعى ا انه هءاوسب ءاوسالا "اعطلاب هاعطلا| وعيت كه "لسلاو اصلا هيلعهلَود
 بيعلاز كيتي ار وصي برمي (يبتملا عملا ى)) دارغ | ن وكيف رمجك وهو زحلعلا ىرنىلا ى دوب اليك هنا زن ىلع دهلار نقي |ميذ تتح اا ىرنلا ندل قلطملا عبي ىفال
 نكيدلو هكوتو ىوانلا تان] نم هذ لمعلا نكتب اكل يكل تحت ل ديالا ف عامججلاي ليكلاوه ى وسم تالريثكل عيب وهو هبذ لضافتل ا ىواسنلا تاتا نم
 ماعطلا ف عرّشلا فى وسم از ابعملاو ىوتسطارارعملاب هز ياو انما تدشي إله يدق وهو - غلا نجلعلا ىونىلا ىدوي -٠.ككلوه كرس لش انكىملا تك ةلخاد |

 ديد

 ا/ماعطلاف لبكلا تود نال داو مك ليلد ليالي جداعلا ىف عام ك6تاعطلا اقف معلا ليد د ليك اليكم السلا هبلعهلوظليلانب و عاوجةلابليكلاوه
 هل وق هك نرحملا ىف نكقلطلا عببلا ىفاكربشكلا *اهطلايريشكلا ماعطلا عيب ىف ةاواسملا كرت ئونلا ناك ىسملا تاوفبةرقلا بجو لب لما بجو
 ناوةمنلا ىف هوزللاف -ظفحلا ىلاهربغ هل وق هل“ م اوعيبف نال ل بلا ى واش ذا كاوا سملا لان قالا لاج لكي هاعطلا وعيت ا”, انعم ناف خلا اميراخ ناك
 نمل ناربةليجنم هيل وق هلأ ١ نجل ابن اخ اوالسرماز اجلا ىلا م! فر صوبرف هيوجو ىلع كل ظنت ىلع ى ا ظفحلا هوزل ىلا هلائاذ ىلع نم اموهفم
 درج |مهيدارب نا ليتحيمن ا الا ةقيقح ضيف ايار له امهب ر لش هلا نكن لجاي لجاع نخ! نسل ورعيلستلا ةقرقح نكت ضبقلاب ةلاوعتب ل اطعإالا كاف
 طرنتي بص ةبهناكتلبفرخالال اد هبروثلا انه كتبظعا لاقول اذهل و ةبهلا لعن عءاظعالاورعلسلا لعن عىمنب السلا نال اجي لقعلا
 ناكقاردلن الا ف يبزلا ىف "دارج ىف عيان !لساععنلا ن دل سهاظلا ىف دال بجوي,فلا ىلع هل وق ناذ - خلا كل عه وق لم ندعملا ف انكل سن اياكل صولا
 بين هلّمام نو لي ىتعم نيضيلهتسمردجغ م الك امهم لكءانتتسالا و طرشنلا تدل - ٌالوصوم يصر هل وق هلل + ةفيقحلا نمزاجلاكفودزلا دارا
 ناولريغم ناك هناا هاهريغو نسملاو قاتحلا و ر له الاو ىالطلا توبتبرعكح عرشلا تذل هلوصقم سدصباكو هلوق هلأ » ةلوصوم توكيد
 كل ذدعيوانتسالاو طرغتلا لمع ناكف هبجوم تبنت, ءاندنسالاو قيميخنلاب نورقمريغ م الكلاردص لجو ىف مهلكلار لص بجوم ضعبل ايذانم
 لاكصيف اضسن نوكي ال ذرخإالا ىلع مق تي م كلككلا ل هناا ديرتي )ل66 لكلا بجوم ناز الصتنم ناك ذأ متل تم دابعلا نم ثالذ_ز وجيب اككا نكصسش
 فى اوحلا نسحأ وب ظفحل اىلإ ةوزنللا نم ىلع ظنل ىا تنعع ٠١ ندعملا قا نكءاهقفلا عمجا انه ىلع قلعت 0 مدلسالارتم مامدلا

 - ىتناشلالوصا
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 الهوم حا ليلجلا قماح زم ناضل احن فردا نط ظ

 | ىبا هتِروو كاع هل ثق هلا مه ةرووشلا اماما كيددتلا ناس هقاينم قرط
 وو

 ام"تيلاىكأ متبل 55 ا"مالكلا 5 نجهل صاحلاىا 2000 يل ::امامف نتف لالا ام” ضعلىكا

 « 9 تر 2 يبي ايدو اا ضيم > 6 م3 لد

 طهي عال بيصنلا انش راصخ مهل! بيصن كتبت نسبها نيب ةرشلا بجد ٌثيْاهَسد5
 .ءم ل 2 رم - َء 7

 -. يح ُُض 7 5

 رصلالب نزولا (زاالا» ليمان بيست ناس يلا تابناكا م 5 لورا "مشلول مالاو بالاك ملل اعيدملا تبساىا «”كضا لا“ :
 رب بباشإاو لالادك ىو د ١

 7 - عي نيا حك 3 0 رطع ٠ طع 5-5 اني هك

 را ير و 01 نزل اقابلال 0 و رن علروا ثلكدا صلد ا !!+براشمملا لاملاب ها 4 0 قل ابد 7 . ور»» تربيصبانيب ل كازو ةرشقل تمعل الاثر بيصن نعاتكسو براضملل! ببصناندبا ذا نلَد
 نلالا 3 ٠ ١ م_عب هعت_ | 5 سحي 5 ١ ' م

 ةثالمل ىطواول كلو ةعاتلارمكح انه ىلع انإيهناكبراضللبيصن عاش »لاما
 ان تولسعم وصل ركحلا زب سايقلا نا 7 0

 و مةيتأرم| ى لحق لطول رخال بيضنلان اعتلال ناو هدحا بيصن نيت فلين ال
 ِ ١ دعا نت ع 5 00 2 . م ىكوملا ٠

 .٠ ال قررطلل امم تسيل ةوروطوملا كات ال ولا رس هجوكتس ىا كحال ةفرنحى لنعروتمملا قتعلا فىطولا الخ ىرخإلا فقالطلل ناب شا ناك |ممكىحإ
 تاهلصق ىطولا لحرايتعاب للملا ةنك نعت ه5 نتقيرطب تانشتي واسال ىف عظَولا ع ا 1 ١ ريع هي 3 هيد 9-5 3 1 9, 9. -. تس

 ظ اج 2 ”تاكتلاو بلل. ا ةيباتلاو ناسا
 هيام نوكساناككلذؤت تع هير مذ ةنيا عارم عرشتلا بحاص ان 1ذا ايف هلا مخ لاحلا ناي ح03 ف 2 ى > ر 3 هج 2 5٠ 7 ١ ٠ 30 - وو

 ا"”عرشلا بحاصاىا |رسرمألا عر ع لالا ناسيا ١

 ذبل ليضاب هناي ناردلاةلزنم 22000 وعسلاب رمح اذإيفشتلا و ووشم 4 |ناببلا
 0 يك الك اء 1 - 00 ام:ةعوفشملا رارلا عساك 5 0 9

 تلح نم مالسلاو كولصلا هيلع ِهِلَوَمل ءامعفلا عمجا انه قع وال وصقماككل صوم سمت ريزقنلا نايبةلح نم اكن ى |-لصولا طرشي سمس هلوكول

 اضيااصل نم هل حج ايخارتتم وانس ألا صصولو ةرافكل اوه نيالا ضانم لعجي نب نجل ريخوه ىنلاب تيل مش هنيمج نعرضكيلذ اههتمارجخا هربغ ىار و نيم ىلع
 ن وزنغال لاق هدلسلا هيلغ هن اى هراء اضياالوصفم سمي هنا هتع هند ىذفر نم انيعنب| نع ار افكلا بجي كك نيل! لطبسو كات هتدا انس نان كلل وقر ناب
 ئْن ظفلسلا نس عؤانيتتس لاح ىون اذإ هن اكدارم لعلق حول وان رنع سي صتربغ سابع نبا نعل قتنلا ىاانه د ىلاعت لدا ءاش نا ةئس دعب لاق همت اثنيرق

 هنا يورو ل هاظه لوق هيف لبعي.ةنايد ل بقل لوق هيف لبقي امنا ةيهذمو ىلاعت هدا نيبو هنيباوجف ةتايدداون اذ هل وق ليقف اذهل لعي هتينرهظا

 صول ةفينجوب لامها يخارتم ءانثرتس لا ةنضق لع ىف (ٌُس بع نياك ق دج تلا خرمل ةضبح ىلال يسال ءازل خل! نم ناكى نلاروصنم نيرضعجوبا لاك

 ولع منيا داع "لا هيلع دروب هبلادامقعاو تكسو ضعج اريك كّدحبب ضصشم لاعت ةلداءاش ناكل سانلا لوفي ىا كعب هنداكراب كلذ

 ةكرشلا بج مالكا اردص نا ثلثا همالذ ىاوبأ هثرردهلاغن هلوق ىلا هملاردخب عمي ناب وه -اكر حلا ناسإ ماد كل وق هلل م١:لوصخلا قاذك
 هناتصيصختلا نبل نيخلثلا ناني اصف قانزا تسي بالا نا ىلع + ثلثلاب مهلا صيضخت مثنامهنم لكب يصت نا عتربه نم ثياربملا لك ف نس وبلا نيب

 هلوق ول ١ لوصغلا ف نكت لثلاب هالابيصن صيت و ةكرشلا هالك انرص تاتا عم توكسلا درك لصحامل اذه قابلاهسبالد ثلثلا همالخ لاق
 دعما فانك ثلذلاب مانا ضيصختو ةكرشلا الكلاردص تابت رغم توكسلاب ل بايالابيصن نم توكسلا رعت لصيمل نابل كهو - بالا بيصتلاثايب
 سيت اطلاملا بر بيضنلان ايب براضملا بيضن ناين جي حلول هلقحلا ةنضمل ططرش هذ ةكرشلاو امهدسعولا ىف ةكرشلا تعم هل وف هلت
 بيزلاقناباتيب ول بزاضملاببضن لثمى1- ثلانكو هلوق هلق انكسفصن ىلهنرلا صن كل لاق هناكراصف لقعلا صصن ملة اعني ةكرطتلا
 ثِلل و حيرلا ت صن ىلا 5 هن اكراصذ براضملابيصنلا اب كلذ ناكف براضمللاببضن نيييرحلو ولا تصن نا ىلع ةبراضم لاملا امه نخ لاما

 نال دقعلازاج جيراخلا ثملث ل نا ىلعهل لاق ناب لهاعلا بيصن مس دارز ملا بليصن نيمو ل نا ىندي ةعرازللا هل وق والم ضعبلا لات انكمفصن
 اذا3 نايل ةقلطملا قطو نع ينتج نارحلسملالا نينه سهاظلا نال ؟ ٌقطوملا نودزلا يرخالا 4 هل وق هك لوصنلان اننا خل! بيصن نعت وكسلا

 نعل انك ةباجالاملسملالاح نم مهاظلاو باعتاسةلل ليس ىلع هيلااغد عرشناندل مهاظلاوه دولاب ةعجرلا لالا نايبدوكشلايمجر فقالطلاك اك

 ١ جاين ف اذكة قلطملل انايبإ مه دحا طو وكيف ةعيبطلاز وفنل ةيعبخر تناك و ةقلطملا ءاطنالكن سفاظلنالاهءاطيرمل ىلا - كرخكلاق هل وك هك
 طولا لخ نال ةفينح ىلا دنع الهو ىرخجلا ف قتعلا ناييب سبل هناذ اههنحب ئطورومت رح ا كدحا لانتد نانا هل تن كتاب حلا طولا تدلع هلوق هدخ
 قرذلاو مهما قالطلاةرتجمملا قتتعلا قئطولا نيس اقره ال يهددعو قاتعالادعب تدكلابنقدرطبمتمناتد ةيكولملا قيرطب مه دحا نيقيرطب تدني ءامالا ىف.
 ءاضما م ظو نم دوصتقملاؤ ةمالااماَنِلولل ةنايصو# ءوطوملا ق الملا ءاقبنتس ىلع ل دب طولا نل ولان صق و نلولا حاكثلا نم لصالا دوصقملاناةةفينح لال

 نينار ضيا ةحوكتملا ف لحل لاقي خلا يعجل كل وق 04. ملوصالا كة نق ءوطوملا ةمالا فكلما ءاقيتسا ىلغابّهطو لديالة كلولا ندد ةوبرشلا
 ءامي وهوا دحاو قيرطلا ناكف اههنع ةيغرلا تاوظل حاتلا مع ةقلظل لاح نم سهاطظلا لوّقنان ال ديددجلا حاكشلاق وطن اصمت اث و لولا كلملا قيرطب ,هدحل
 اذا <4ل وه هل » تكلا ةصالخل ها نع قزلا لا وزل هيف بوغرماهحااو خاكلا كلم ٌقترطو نيميلا كلم قدرط نائقدرطا سقف ةهالا اما و لوالا حاكتلا
 ركيبول واهيل عر مهرفاةاهن ووأنابب اولاكبراننم ]6 اه وم تيَب ا ميفايز ولما عني نسانل ناك ت ال ماكم د تاعامب نم ىلارام لثمم 01 اوما عوننلا بحلضقلل
 ىلع سانلا رثي نام السلا هيلع هن اشن نم سييلذ ا روطخم ىلع سا نلاوقق نا لسلا هيلع ىذلا عن و اكذا عرشتلا ف حابما عين هتوكس لد رمل ع

 نضحبىف انك وب ىحههلاوه نإ ىوبلا نعّقطتي اهو لاق اضيآ هر كتملا نعمه اهني و ى ثمل اب م هرم ايهقح ف لاعتهتدالا 5 لقد سنقةركمرما |
 ندع لهفاذا هلا نرد لدي هم ولكل ذ نيب .هخ دل للا تاكل نايل لا ةجاحلا لدع بجاو نايبلا ا كا عدوشنم هنا هلوق ولا رس لوصالابتك

 ناطينت يحل نع تلاسلا نال وطتلا لهاشا ذا توكسلا هل لهن آللهفلإ تال ةيغوونم ىلع ليل د هناوكس ناكتاكسف لعف هةلسلا هيلع ىلا
 -ىشاشلالوصا| .ى...:لع ين وحلا نسح |: ندعملا ف انكهتيعرت عايل د هتوكس ناكت كس الق قحلا ىلا قلذلل اعاد ثمعب هن ثلو



 تمطعلا نابي قت 2 باّتكلاج لّوالالصفلا

 3 ديلا 8 يو ًّ 35 هز ٠ 9 5 اه ها .. 1 اا ولاد قل و ئكلاب نايبلاةلئنماقرذ يل كولا نعت ةكسلو ىل لا جيوزتب تملعاذا

 م 1 ا ا داس ب 8 مايا 00 3
 اينإ, سب و « لك وو علو 95 5 لإ .» 5 2 كا . مى 0 .٠

 ىللاو تااخلا فان 5 ذا مري صبف نذالا ةلزام كلذ نكت ّكسف قولا ف ىرتني و ٌعبجبو دبع
 ١" تاقرخ نارتو شنو عربا علا نام توكل

 طظع -. و بي ََ 2 ههاى ع و 2 ىاوه : ه

 هامددعر قالا ييرطب لالا موزلي ءاضولا ةلزنم عاندمالا نوكيءاضملا سل ىق لكنا ذا هيلع
 ىك 131ه أكف 0 يفشل زن ىوعرلار نا لعملع نك : |طنذ [رعساددب ندعلا نك ع تشم اك ىف

 ها 0 0 نم د © 9 3 ا 5 2

 نايبلاةلزلمينايبلا كا ةجاحلا عضوم ف توكسلا نا(لصا حلاك ةفبنح كاد دع ل لبلا قيرطب
 االول : اإل عرشنلا بحاص تولس ا مجددا ا

 تطعلا ايما نيقانلا توكس معبلا تبل قعني ءامجالا ناد قيظل انهو
 ابي طسوزولد بلا فيمي "كن 07 10 نايبباك جاوا عضو ن تولسلانوكىا
 ( |[ هو م ىا للا» 5 بياءوح يب ؟ ا >6 و

 الفل لاقاذا هلام ةليجلل اهلل انابشلا توكيل وج لغم وزوم والبكم تدطعت نا لم
 ١س ثطعلا لاما 0 ا"سدب اهرمد رض” بلطي نوف ىفاشللان الخ ٠-٠٠ لس مس . نرد ل

 #0 ف 7 ها وه 3 4ك روح 2 ناداه هه طع أ

 يبا .ء ٠ هارمشر د0ئ مقلع نسنجلا كلذ نم لكلا كا نايبلإ ةلزنم فطعلا ناو ةطنعزيفقو ةئاموا مشرد
 ا”رعاولامديدلاو ةئاملاىا رااح طعن تق و ميرو نطو 5 لا هال ءرببملاتمطعلا لان م مرج ةلمج لك نا ةزومل عطعلا لا

 42 اهي” َ 9 1 احح يأ هى ا هه بح ا خه هز ع نم م

 كئادلا نأ كاب هتاف لايعاةنلث هةئامو ادق دةتلثو ةئامواب اوناةثلن ٠ةئاَمل ولاد
 امربك 0 / !١ مردلا .(فا

 ٠ م 1 22 - 5 هه ها نه 7 ٠

 اكثميحالا شو ةثاموا بولو ةئام هلوق فال ههرد نوراشعولحاهلوق ةلزنم سنجل ثل
 هلظ 1 / تلغلاتإب ا ع 5

 تا هع لق مخ دو . 7و الان ه وااو. نب مع هءا للا ناهي قل

 لقد زولاو ليكمل منا نيج ميدل نطعيف كلذ نحلة اب ثا ةددكي
 ءايبخلا رن لعل كساب واحد لوعياكك جاوز ةلازابتخاب رمعت نيبو ابنيب لوحي ءارجل ا و درهعت نامالكى ولا ين وذتتعاهل نال غا كلذ نامل وقول

 نا ىلاريشي ىرتشيو عديهلوق نا هيف لا ىرتشي و عيبي هل وق هلع ٠ ءاضرل ىلع اليل داهزتوكس ناك ترك ال ةيضار نكئحلولف ساكن هلا ىف
ارا سبيل هناب هةتعبحجاو ةاولا تاكم داركذيت ا قعلاذ كلل سيلو نذالا طرش عوج ١

 ْف ملح اجت اهلارظنلاب هاولاذروااغ انكل5لخاد كرم عملا د

 ةلماعتيو هن دا ىلع هتوكسي كول دتسي سانلان اف هلماعت نمعر ٌثفلا عف داكتورضل ىا- تاناقلا ىف ان وذامريصيف هل وك هلم رميكاخءاعتلاو عببلا

 هملعلاةهاكزيغو ااماسمىتض نم هذا نعله السلا هيلع لاق نصْنلاَب اعوذ نمايه ورحب دراوق اوه هرمز تح كارو غدت وكس ناكل ذاك لذ لعمل ولذ

 ه رضنلاو ظيفلاظرفل نوكي دقو هفرغتباضرلل نوكي دق هنال لمتحيىننلا نعهتوكس نالان ذا كلذ نوكيا ع فاشلا لاقوانمنميلف انرغنم ههلسلا

 امي هنال-ءاضرلا ةلزنم هلوق وكن »»نلعملا ف ان[ضنلاب ب جا واعف دور ضلاهر خفلا كا ىدالان ذا هتكس لحي ملول هن اانل و ةدح نوكالمتح ا
 قيرطب و | رارقالا قيزطب هن اف تلتخا هنكل قامت لاي انهو لاملا هوزلب ءانضرلا ىلع اليل د كل 5 تاكهبلع ةرنملا عمننملا ف لاملا ىوعد رعف د نع تكس
 يرجي اكلذيلا نال ىرجب ا.ه دنع ةدتسلا ءاينالا ف كذا تسلا« لدع يركع انبلو فلا لقاك ”ةفينح ىلاكوق ىاذلاوامملوق لدالافلذبلا

 ندهن لعبة دلك هلااما وابل لب لمعي ى ضن تان نكلذ كانيبو ىندب حام سلع اكنلا ىوعد ف لج .لاؤارم|تلاةولىحءايمالا »نهى

 نعل ضن نعزاتحالا ىلع لني ةبذاكلا نيعلا نعزارتحجلا ىلع لديامكعانتمألا نول ةفينح كب هت عل نبل! قيرطب هلوق هن » لبق انك ءامشدلا

 ١ «ىوعد ىف لجيلا ةاوماتلا قول ىجحم اَيشنهلا# لق ىف يرسل نبلا نذل يرجي امه ننع» دنع ةدسلاواّيشهلا ف ند ىتسالا ىرجباكىنعملا اذهلو
 . :اهنا> ةجاعلا عضومىف هلوق هم » ندعم فرتكءايشالا عنه ىف لمتشر لقال اما اهبل يلغي ال ىسفن ثار تلنب نكلو كاندب و ىندب حاب اكبمنم
 ةيعادةجاح كانهسيلو ةريغ نع تكسو اهكحسكذ اذا عرضلا بحاض نإ ىتحانإيب نسل ةجللا عض ومريغ ق توكسلا نال ةجاولا عضوم ىف هلوقب لق
 ليش ةجاَح كان نسل هناللتلا ةزافكهرهرخلا طاتسا ىلع ل دينا اولت او قراساا اوعطتفا هلسلاو8 الصلاهلعمل مكتايسلا ىلع دياكت ايسبا ىلا
 تكس هطعلود حلو ةعقد ءاكحجلا ناب هبلع بنج كمن ل تيدجتتججلا داهتجا ىاهج . وك هارخاربذم ةناذكلاو عرخلاو انوع صا ضقلاو عطقلا نيب نق نوكينإ
 ندل - تإببلا ةلزنم هل وق ةكنرب حبووانلا ضعب ىف نكات اب نوكياكت ايلا ىلا ةجاخلا تق ولاريغق هتتوكل هبل ةعئلعلا ندعو لاوسلا تو هنعهنسبل
 كقدني هل وق هلل »بلا انايبهتوكس لحجم سوخا ناطشت عا نعتكاسلا نال ةلا تكلل 3 نيب هذال ذيرمكع ا ناكملذ ةجاحلا نع بجاد نايبلا

 اكلم ىضم لجيم يلع كلن دز كوريل امه غ ولي دعب وق انا تكس ةرمهردغ و ةباىصلا نم ءاولعلا ضعب ا .مووملكتف ةناح تعق هنا كلذ

 دعيدحا هيلع رك ملاو نامز لهادي .رملعو هاعخ عامجالا لهإنملحاو لعقد انك انتوكساعاجا انه ىعسو د اباةنلذىهو ةنااتلا قمظنلاو لماتلا

 دردلا ل هاي نظنالو سرخا ناطي قا نعت كسلا نال هنع توكسلا لحامل لنعاقت نيل ول هن ال لهو هتدعومتت ىلع اعارجا نوكي لماتلا # لم ىضم
 لوصالا بتلف لكان دنع لوبقم عامج الا انه هالكءاشناخ قحلا نعاونكسز نا ةنموجرملا ةمالا هله ىلتقماون اكو ةباسصلا نما صوصخرملعلا داو
 ىلا نندرقلا د خا >رينا مذلكلا ف تظفلاةر خللا ىلا درو كانا ها ةّوعلا تطع لاني درلاو تلا خللا قف تعطعلا اك ضطغلا نايباماد<ل وق هت »س

 عير دو ةئامىلع لوف هلت: ةياغلا فانك ةكراشملا تابثا وز اضتخإلاةتدئاذو لوصحلا قف ىرذحلا ىلا نيّتللا ىدحاهاهبلع تلخامفرخإلا

 . علل ذ نم كلو ولل رم كل ذريغوزيفقلا و باتل وحهار لا لاهحجل ةهمم ةئاطاو كد ورعهردلا نا ةلرغا ةلوجلا كع نوذزوللا فطعلا لام
 ليبخنمنووطعلل ا ناك ذا ريف فوطعلل اى يسفتل ا ةل الكب > دعلا قش هيلع قوطغملا قرسسفملا تق نحا هدانتع) نسال نال كد ىطعلم ا نسنج نمىا- سنجل

 لق كتان هزوملاو تاليكملا لِمن مرسشملا ناكاذا اذ انهن كلو هلع قوطعملا قمن يب حج مالك ق فطخلاراضغ هيلع قيوطعللا ق كد نئملا_بفملا

 ةروورض تلج اغا فوطعملا فريسفتنلا كلب ءافتكالاو هيلع قوطغملاريست تلخب؟رابسلا كا ينعي 8'ن دزوللاو ليكم اك هل وق هلال رتضتلا ىلا ةحاحلا
 اعيباكءاضرق ةمنلا ف تبنيالهن اذ توثلا ىالخب ن دنؤللاو ليكملا قف ىشَد تالماعملا ةاعف ةمنلاق هيدجو تيذبامف كلذ هذ لهلا لايغتسا ةرثك

 - ىثناشلا لوصا ىلع ىش اوحلإ نسحا »+ ندعملا قانكلصالا ىقبف ار ووضلا قمح الذ ةمئلا فاهيوج» تش الذاصاخرحلسلا فاالا |



 تيتا مالوم رستم ا ' ةَدّسلا و فاشلالصالا

 هلع نه هل 2 © هه ها هه إدا هه 6 2

 ده لينبتلاكايإمأو تك لص»ل انه لع بوثو ةلاموةانت وئام فانابب نوكي مف نوب
 10 و نباسارك ل يبتكا دعاوي :دلر متي فوطعما ثوطعلا نولو» 3 من توطاختلا نشر اصتخال ىلا ]ظن 0: وطتلا .
 ع نى 3 - 2.2 لك.
 هيذل |نعلكلا ءانثدنسا لطب اله كاع هدابعلا نم كل ذز يجيإلو عوتلا بحاص نم كالذز ىف يشلا

 0 3 -ٍ ١ ادابسلا نمرتوجيرز عستلا اى ديرما يعج وجمل لو ءايينالل كايا 0 ٠

 تالف لد كلة ليعلل سيو رمسنهنال قانشلاوقالطلاهرارقالا نع عوج لان وحياك مكى صن 0 5 .٠ 9 ى.ىإ ه*ءاوه د هه : دا 5 9 2 .٠
 ناو لا 1 مم

 2 ويري تلا جم كي ب . يع وع وك
  اتيروهو كوصوم تصش اهل تعرب عما كامي ذ ن6 فون قو لاكو عسملا نم دإضرق ٌفلاىلع |

 امفرينوبددلوقفا ' ؟ماههصوللبابتانل كازسلزال_!١فونزىبدلؤاكا "اجب ب ديان ىلا. ير تنال كأي
 «يزوكي جررع طبيب ف سارا حت ايدخ 4 ٌَس 500 . ىلا

 امطقا دواجن كبراج نم نم ثلا عن الفل لاةولو ٌلَصوحاو عصي )5 هفرشح ىلا تع لي ليبدلا
 0 ص رب” تيرا ا هلا ٠ مالا وصقل از لعءان

 1 .٠ ها 9 وهب 5 ٠ وجهه 8 هَ 2 9 ب

 ”كدع ضبتلابرلذانملا د اب رازهالا كال ةفيزح ىلإ دنع ليبلبنلا نايل ة تاكا بلش كي راجلاو
 2 ديلا رب جتك ١ داعش جالو ساينضقاملوتىا معربا" "< *

 ضقوب 5 هش | وصعلاص يع/ئلعلا د م

 مدل نقلا ىتسالف عربا طسضني ضبقلا لبق كله ذا عيبا كاله
 هج كاسظسسلا تكسب

 مسي ملط ب ب دع - نجد ةكصس ىلإ ويقلل
 رخل ماشا ف اص يلزم ثمر ةلغ نونا ىهورمأس يلع هلا نصمت لوس ةنسرف

 ظ ا ااوبسوب صنم ,مم اسدجاوزإو بيلعب ونس لح افلا ج72

 دم |خهّلدا عاطا لف ةعاطا نم نافهب للا لعلا هوز ف بانكلا ةلذنع ماسة بلع هنن لص هلال وسر
 د ا[ مالسلاو ةولصلاديع اه |!" توم قا يي 0+ نر جيو سان

 ةنسلا حف تانك وبك باكل قلم او كرتشملا ماعلا ضان كد نمو سكك
 نيبو ن وللاؤلكملاَنيبقرفلاهجو امل وضهز 53ئ امةلوق ىفا عن ةفظاعلا اولا ن الزحاو قا لمتد ف وطعم اوى طعما ناوهو  لصال انه لعد قمل

 انيوتسيةر مف ةيزتكو هلاغتسازنكامف مالكلا ةرفك بوتين قزومل اة ليكمل ف تنجو اين[ وطقم قريت لاركب ءاقتكالاو هيلع ىوطمملا قرسفملا ف نب ةدادلا ناار |
 «١ىدوزبلا وشو نّلعطأ قانكابذ ءانتتككلا نحو مَآ اني صامل فدل عيكء اضف ةمزلاق تنذتةلان ال تالا ىةانم نت اوهو تالماعملا ةماعىف ةمّدلا ىف

 مهنى نلائلطملاييلامكمل ااه ناين وهو. :مشلاوفو هل وق كا ةيذلاةيانلكم ةْياانلَد لاو ىلا هند لا قرخا ىتهاقم فلا )بهو -لينتلاناساماوهلوقوات ١
 كلة لعب ىرختلاءاجاطرعت ةمايقلا مويإىلا ةخابالا ىقببت هناانيعز ناكف مالسالاعازتبا رجلا حاب تاكىلاعت هندانا هلام ىارتلا قيزظب رارمتسا انماهو ا ىف

 هلوق مي تيك لو هيلع لد[ ىلص ذل هةلكى حج وم تلا لاقيال ل د وييكك هلق ه1 نامزلا انهىلا ةحابهلاوكح نا حراشتلا نم انايب لاه ناك
 َكَجوِلَرَمل ةناكذ ىحوب حوةلاوق نإ ىوبلا نعى ظني امو ىلاغتهلوق لبلالي لاعت هدا لتعم نوكي همالكق توكي وسلا ن لوقت انالداجلا نمش وتعدل

 1 جر هدب جدو ع سلو كداعسو رعد بتتثلا قلاوط كاس: لاق اذا تلقاناف -ؤلا لطب هل وق وه ليقانكو مقاولاةداسلاّن م |

 2 !كلذرنغي نآكاذا اما هنم قتدتسملا ف ضوكلم اًاقؤلل اكل 5 ننعي تاك اذا صب الان !ككلا قع تنس هلا تلق لكلا نع لكلا ءاتتتساوهو نلتم#نخلو |

 دري عوعشلا نأ نييلوصالا نتغيررتا ل51 رلشقهلا نع عوج لان ومب يمل يق همتارو لوصفلا اذكى تس لصف كف اش هلا قلاوظ قات لاذ انه و صنف |
 لاقولذ هلو هك مر لقال نع عوخرلان نعل وكرمك زن هزل لكل [نعلكلا ءاشتتسا لظب لص لااله ىلعءاثب ناَلا3َ 5 بلع ضملا عرف لبعلا نم ئ

 ىلع ةلهل لاق ايعان ارتحل هب نهانا خيم نموا ضرق هل وق هلك ٠ كينبت اهب واردت ناين اهمقاوقلتتخا ىقلا تاتا نم تنصملا دعو امان - غلا
 امبجتصفيبضاقلا نال وبزلا ود دارج ب جوَم ةعيدولاو بصخلاف سيلةثةآ نى ةلخجل ب ةلوضفمو ةلوضوم ل هر او فؤلز ىشو ةقب دود! بضغشفلا

  نُمْلاَو نينا ضرقلا ف هنم هاظلا تك ةدوجل انيق نعولظم ثلالا نال - 2 امه لدغ هلوق هقل ندع ىاكاضيا فوزا وون عددملاو لج
 بيبعلانعةمالسلا كاتم ةضواقللا نقعد ةلذ نم وَم وصب هاو ليليا ضوه ةفيزح ا دنعاماو هاظلا له نعهلرنرؤتوند ليج ا وهايلاماو
 ةنمصن لاملا بوجو قضتقي ةّضواعملا دمع ن دل -لصو نا و ديالف هل وه كلش .٠ ةلوصفمال ةلوضوم اا بضورب ةعياكوهواعوجر نكت ٍبيعةفايزلاو

 تدعللا ف |نكرتبلا ف ناريخلا ىتوغ ذو يدل لجهلا وع لكراض وة لوصقَمَوةلَوِمَوم ليعي"اكعوجرلاواعوجر ناكف بْيَع ةئايزلاو بِبعلا نع ةمقلتسلا
 - ةنسهلوق للا الوضفم ل ةاكوصوم مي ا, عوجرلاو نظل موزل وانقلاب لنقل لعب اعوج اهضيقارعل هل وق ناك - ضيّقلاب 2

 ثيبرولاىمعتنو ل وه نم ناقل ريغ لس و هنِلَعهّلن ا ىكص ئبنلا عر لص امانه دامو ةلدةلاو ةلفانلا تادابعلآ حالظضدلا فق ةداعلاو ةقيرطا|ةغللا خي |
 ًاعلاوا ضال نم مامنه نذل ةئسلا نوداتيهربؤلا اظقيزاةخااملا ردنا هلوقةهللع جي وتلاف انكنياعيَز مانع وكس ىارترتنتوا لعفو| ١

 نورك مل وك خوي حوةلاوه نأ ىوبرلا نعوطنبام ه ىلاعت هلوقل لا ةلزتم ةلوق هلك لعفلات هد لوقلا ف قات امهريغد ١

 ثزولاقف يرو ئمخ اكول كنالع ناحل[ ضوصنلا نم كل خزتغو هثدا|غاطاناقق لدتشرلا ةظي نم كلا عتهلوقو اوهتناف هدع مك اهنامو نو نوف
 ركتق ق قايافا كل ةكوهف هلوق هاش: لوسصتلاف نكت انكل تتعب ىف كركلي ءانفتس لل كلل 3و يفرك رمل ةتاذلا قبس امه تاكل هاا غيمج
 اهل ليقولواضيإ ماسلا لَك هيف ئرتف ةغقلبلاو ةحلضنلا وحول ميسم ف هل كوهدبانكلا لم ةجولس و هلاو هيَِعةندا لص هل وذ كاذلةدسلا

 لذ ةجاجنوكف بادكلا عرف ةناسلا نال ةنسلا نايت تكلا ق ادن ايب ناب بيجا د اني هركل مل ملف ةنسلا قادرمايتب ىرجت هاسق الاله ناك |
 ظ - ىشاتتلا لوضا: طع ىث وخلا نسحا لبث نموه اذ رح ىلعةنسلا تحب ق اهرك5 ىل ةجاح



 ئطلمسلجومرتاوتانوعشع_-------ل ل 2 هبال 0 كانا ليصقلا
 9 هلد هلد ن 5 تذل راصرعللا ليل هيناتا لسسوةيلع الص دا هون قربخلا تاب كه شل ل

 رس تمت فالخال اى ارا ىلا : 1 ك0 5 ا
 باول وهو هيبشاابهنم تدثو 5 هيلع لذا حاصلا لوس نموص مس( ااه ىكعربقلا بة هى د ىف 0 : 9 8 5 1 ل و هوي لا 500 5

 رع 30 هل هناهزنا وتل اة ماحجلاوهد ةبجتن ل محلي ف ورشا, وهو ةيبش بوط هيفخسق» ر و9 را 5 («لقنلايف ةلعلاو ةرضللا تنم
 تا انرتاوتماكا خلال ان ةعاجاكا قعونقفإ 0ع |دللعاو نإ املك تبل صتا و ممر دكا بنكلا نعم هه ون سوصنب ؟ كيعاح هيج هسا بو وع

 ىلا تح ا اعلي ا نب هو جرب يبيح نا ادخ نبا َّ
 لوبتلا همذل اهحملتو منال املا ميجا ترهتيشا عد داخل اكهلدا نإ امر .ويعتماو 8 ةكرلاوند امو

 0 ٍ ١ 0 : اديه يو. ١ رو 9-3 |ماعيم هك

 اميل ش٠ ا واو - با "يسب "ليتر مع ووو قرشا .وتاوتملا م انزل باب رهجرلاو ٌثخلا لعمل يلح لم كلذ و كب صيت ىتحرتا وتم اكراصف

 ةايشلفلط--. نوبشلالا 0 ل ف باكل تال 15ه ةعدباك ثر نوكبو ةددز خلا ماخ بجو يضوهنللا وا[ش كك در نوكيو ىطقلا ملعلا بجوب
 هادجاو نعل حاد هلقزامّوه نحاول رّبخ لوتس ذاجبألا فم دكا انا وامه لمعلا دزل فءاملعلا ندب

 : رصحلا رورويلا ظ ١ 2 رسولا ام لم لوب فاك وس! شما ورتاوتنلااكا ١ سامان ىلاكا

 الر اتدلا3ق ١ ا”دصاولإراكا ب د 00 سور ةراوتاوسيلا مود يجف دب لعلاج يه ورمل نحت خلبترملا ذا لفلل ةوبعالو لحاو نع عاج ةءاج نعالحاو ٠ © 5 55 . و ر

 5 واصل اهبلعند!ل وسر نم كلذ كبهلاصتاو ٍهلَمِع قعد هطبس  هتللعو ىوإرلا مالساو ددسن ةنعواسلا
 م"تائونصلا ف ندري ملام 017 سوزي د. ٠س واوح ا! روي ىصا ىلا نم اومن كا

 د لااخاب اويل وأن هارب ةداتل بات ع ىلا ةحب مهلذ اهماكحلبا "انقل كلة ناربؤ بانكا عرف ةنسلا اوك ةرلقم لاوس باوج- ةبشت اال ةلوق هل
 تادلرظت هيقونعبامد لادا عةلا لص له هئاذكت نم نبي ضومح هيف هناقرعلسو هيلع هند لص ىبلاب ةنسلالاصن: ناب ىهد اهلا جانتع ةدئانل كل لب
 هناب لاصتالا ةيفيكن ابي دار! ناي بيجو صطاهبلا ضنا فيكك لوصالا ل هاك كيب حلال ها مال سلا اك حلصلا هيلع ىننلا ىلا لاف: هلا ناييب لدلتملا
 كلت لق انكم اسق لن ىلعر بخل اراص تيك باكل اك ايهطقا رت اونم ةولسحلا هيلعاكربخ لكن وكيك ىغبني باكل ةلزنيلستو هلا و هيلع هللا ىلص هنا لوسر ريخ نم ؤ/4:اوهوررملاوش تاوج_ ارد باي كل وق كل سحر قانكريدّتقنهى ةحاتما لذ اهربغو ئاورلا لاح نع و اكريغو اوت اونلا قيرطب
 كغ ورناونلابةقيقح صنم انا قر وكنملاّقيرطلاب لقي ضيا لعفلا ليرمالاو ىهخلا ةدسلا ف دريخ ا مدقلا هيوم ل عج نيكل بق ناف*اسقاا ةنلثى عهلوق
 قرصا هجولصل ىوق لازتحإهيف ىا ةدرجنن و لامتحا هيف هلوق د هج ولكن م ةههعشن هذ نسل ىااهملا بولا ةفاضا ان كدر يقع نيوتلا ذاهعون نم تيفخ عون ىاالا ةهمش بورض هلوق هني وتلا فا نكازث اوتصلاس هديل ع هند ىلص لا مدلك هنوكر ابخدلا نادي ىرنلا هرمالا تاصتا ىنعموريخلاوه
 لامتالاٌفعْضل كيلا هنم لا ضن ال! ةناملت هذ ةروهشمللا ىف وزو نمىوفاةلاسرلا ترضح نم هتوينن (ارع ىا الذل بن احزن وحج هيذ ىاب نكلاو
 زا ةعاج نع ةءامج هل وق هن.« ل محلا ىف نا ضي مهني دج لخاولاريخ ىعسو داحكل ا ريخ وه ىاداحةلا وهو هلوقد لاضنةلا لاك ةءالا قئوارلا نحول
 ىلا هلوا نماةرثكلا وهو لحل اله هديت نانعم و نكشه كب لصتتي نا ىلاثلا هرعت زنك بنك ىلع مبهم ذا وتر وصت الن هدحا نيط هرشتبا نه ىفتكل تلقناف
 .لاءصت:الكل وق هك م ضعبلا نهد روررجل رعبا ”صملاذ طرظتب تسيل هز ىلعروهرجلاوابمذ تاتتخم هلل طوزنتلا كاتو |ململع قضم نير وكلما نيطورشملا تناول لص اح ورمهضعب مرن ا ىرمهجل العوده د دلع ىصخي النا هرعم لاما نيس طرت شيرملو هيرؤرطكمطس واو الوخاكهلوانوكي ناب كابل صتتا نا
 «ةرسلا نم زتاونملاناسب هن لهب نق كاب لسبتا و كل وق 0ك: قيَتحل لها سنع ددعلا هيف ورتب هرعت تكل ب نك لع رمددانس ا لقحلا ليحتأسُي
 زال لام ىا- هلاثم هل وق نحر, ةيئانلا تادلبلاو ةيبضاملا ةنمزالا ىف ةيلازلا كولملا نعرب خخ كنيولا اه ىلا انتخيالخ هبا ذ ىلارظنلابرئاونملا نرقناما
 ترا لع ةتييبلا ثيردح لق هتايزلابلاعالا نتي جىه لبق ىتانهتم ل جوبرمل لق تالتخنا وت اوثمءا ةنسبلا هوجو ىف نال ةنسلا نمزناونملا نود قلطملا
 راه ثاللراتعا له كشملا لاو ى اننا وصعلا ف _ اهتظدلاب ننّقا او انكه كلب لضتاو ثلاثلا د ىفاثل!نرملا ف ىاارتا واهل وق 00 برك نم ىلع دعو
 ىف ةيمتلاو لحاولاريحن لش لات هدر تاك ىلع دادزلا اهب ز وجبال ةروه شم ىكش لون درّملا نه ىف ترهّمشا داحؤل ارابخاةماعبناذ ةثلشلا دعب ىلا نورقلا ف
 ضكيال انلو لصالا احلا نم هن وكيلا رظنلاب ةروص هبف ةدربس بيوض عمرملعلا هيدارا- ةدين طلال ع كل ىف ل” روب نلعملا قا نك هريغد ا ءوضؤلا
 ارتي ايلارلخنلاب روص هبف ةيرمطم يرض نك حم لاحملا ىف هلريرظا ب هيبلا سوزتلا نكسيل هنال ةنيناط ةيدافنمارحلعلا ىصمامن هرتاونملا لحاضكي كك دحاج
 و ةعالب نوكيءايلغلاةيطامتو هايابإل وبث ىف ىلالامصعلا ل هال ةيطخت ار اكن اف نال ةعلي روب شمه اراكث !ىا ةعدبال درن وكب دل وك هللبسنلملا فانك
 اريخ هن وكن ع رتل جن مك جري" دبر وهرتم د لعايرتكن ود ناك اذا >لعلاةرتكل_ اع الى | -ددعلل ةربعالك4ل وذ 0! ندعملافا نكةلالض
 لهارتلك بهلم نهد ند اطل اوصل ع الو نقيل ارملع لملعلا بجو كو ليعلا تجود هنالحاولاربةمكح ىإ_هيليعلا تجولوشو هل | نللع» ادحاو
 طرشل تيثيامنا لمتلا ب وجو و داحاللار امخا نما سفن ١ سي ام فال خ انهو نقيل اصلع بج وب هناىلا نيذ دى ارثلا و ريح بهذ و ءابرقفلا ةليجورملعلا
 م ندعملا ىف نك عا دأ تييج ىلا هسفنب نظل ءاسإ ىلع هتركانم ةيقارموالدو دج ةظذاحم. هيلع تايثلاوث سلا لن هظفح م هب ديراىذلا 5 اتعمرعؤفلاو ةعامس قح هةلكلا عامسى اب هطبضو «ل وق 17-012 هظفح نم بلغ هنا يسن وتوهس ناكن اب هتلفغ تدتشاى نلاريخجب لمعلا بجيب ام طورشتلا ننقل ومعمل او ىجضل راكب ليعلا بجي الا نو قسازلاو ىف اكلاري خب ل ملا بجيل اهردغو هلذقعو هطبضو هتلانعو ىوارلا# السأ
 - ىثتاتثلالوص| ل_ععىثاوحا نسحا

 -- |[ ب



 نيمجش قع يدارلامسيقت تح 6 ةنسلا وفاثلالصالا
 1 اب ئلعو نام رغد ب! ىر: طع يي ْ هل ل

 ا ةجبردلاء قلن لا6داةجهلاو ماعلا درقم نامق ل صالات ىوارلا د درشلا لك كهشلاو
 اسم الس م و !إ / نع - تون رولملا

 م بعكنيولك |! ىراضالا دانون مىولارتك رسل احص ا م م نال ميسر دابا بام د4 نال لا تي ا ا لقناو اربد: الاس 000 ءلن ابعت ةعسم نب
 .رتزولزملا 1 وعلا نم لوارتجلازبلَعلا نكي مهلا قاض هلع لنحت وو كدنع تنص ذا فرجع ىف مز هنكسرإ نيك هر مح تاسيرولاب ١ سار ركع عيا وق

 م

 ا

 سافل |كرنو |ةلاَدسَم قعوس هتبع تناقل ىلاوعجلا يب نحل ىور ان سائّملاب 055 يه هذ ىلا : و 6 .٠ 7 مل 3 ا 5 - ينل
 يب د و /|معاسلا خا يي امىروسالا ىلا ىلانك

 كارت وئلاخ لج ةتيداعزعى رو هي سايفلاكرت»ةاذاحبا ةلائسم قءاسلربخات تيدحىؤر 5 5 وده ه 9 5 ع وع قر يّ ا 2 7 5 َ ُ 55 طع_هطع 4 6 ور
 اطنووتتولاضفل ل م ١٠ تعا قو لهرلاو جاما تلم“ 1 ١5

 3 "امن ”ناظاللو بزاف مالسلا عنو تيت - امد تساينلارنم جز لنا ثبجنم ب مهةاورل نم يناثلا منقلا وهب سايفلا كوتو مالّسلا د جبوهسلا شهب لحديعسم نب نيك 35 هب ىمايملا ه١ 1 35 01 95 5 م هل © هر 8 طغع_ءهظع ا

 املم هياؤر تكا ذاف كلام نسا ةررش كى وتفلاوداهتجحلا كود ةللجلاو ظفحلاب نوفرعملا مخ دهسا يعل يم هب «ذلاودءامبدكلاكودةلالعلا واننا. نوذ“
 صر

 0 لإ 2 سس نوزاررضلا ةطفحاو-كارعلابفدرعمو# 0 1 1 1 ءء.زإ :

 اميلاثم ىلوا نسايقلا, لمعلا ناب قلاخ نوب ليقلا هوزل ىف ءاقخحا ف سايقلاربخلا قاد ناذ كدنع
 ءكهاىقاآ ءالآ ١ 1 0 ا نيش“

 هنماضونت نكن يزسواعتاّضوت هل تيل سابع نيا هل لاقفرانلا هتتشم اممءوضولا ةريرشوب ىذا 2 ع - 2 3 يدا جهه الل اغل . 2 اهل 0 يي 0
 ل 2 . قر 2 0 2 1نتس

 و 5 - و 2 يضع و وي 1 فا ل 5
 5 رب سهاد هيادر تما كرتانه ل عوو هر بخل نع اكول ذ| نمارفلاب وعلا تكيف ةناوراتهاتضا ا : ايقلاب» داغادج

 قضي هيشفوار لكرتخ خرب نبض نم جركل تع ناب نيى سهلا عت السالانق كرانخا مسحور بخ لوبق ف ةمدقلا له غلا ىوارلارعت هلوق هل
 ناروح هنا هيف رست ابيت نكمل ثلج لعسارملا لفي هن اق تلا م اذ الخان لذع لاهو  سايملاب لمعلا نم ىلدا هلوق لل: قتلا وهو سايقلا
 هيفا ءاطخل ىهذ 8 نحو ةيييتكلا هيف تكيام (ندتجلا| سايز سايقلاو مةلسلا هيلع ىبتلا نم نك مل ةنازوجي واي ذاك هااطلاغواايهاس ىدارلا نكي
 "لب نم ةعمد تين هيب هيد مكحل يح ص يعن ”ركباب نا ؤرجذل ابر مش ءار توكرثيا ون كوع اذ ةباسملا عامجاانآ و تادهجش هيؤامم ىلدا ل حاو ههبنت
 ةقّيشلان الد ريد ملا نما و خب لح ني عفار نم هعمسى لل ثيدحلاب ةعرازما هيأر نع نبا كرتد ثيل حلاب عباصالا ة يدى و ندنخلا ىف هير رم كرتو
 مهي لولعم هيلع سيم امكحن انيِقتمل هناك( هيلع سقما وهو لصألاب (سيقملاوه) عرتلا ىفاكدوجدب قعب ى نل! تصولا نال هلص|ىفسايقلا ف
 فعل ن اى ركن تيلو سارهلا نم ىوذارتولا ناك ضراعب هقيرط يف ةهبشلا ناورملس و هيلع هند, ىلص لوسرلا مالك هن هل لصالا وهربذلا فن قيتلا اك
 هراتللا حرش ان مهلوق نمر نجلا, نجلة س يذلا ىلع تيعضالرجخلا "لقي وهو( دل انما مه درمظع لاانمام ىلع نوتعطي فيك ءاهفسلاو نيبصعتملا
 2 1َققفَرَتَب ف مموذ لارعا ءايغ هفلخ هباىنضاو ىلصيب كاك ةلسلا و حاصل هيلع ىنلا ن|ى دراموهو - غلا يلارعدلا ثيدح كل وق هل ٠٠ هينناوح
 كرام طلاطتن لع نالاصفان نوكياكتا هيف ساْرشلا و اعضب ةولصلاو ءوضولا عبلذ ةيقبق رمكتم ثايمض نم لاى حاصلا نع عرفا ىلذ هياوصا ضعي
 تقاو تيدَك نهب سايقلا كرتف ةساحتلا جورج ىإعلإ : سلة بقوقل ق هةراههطلاب هفاصنا ىف انيإمم ةساحجيلاب ندبلا فاصنا نال ةسادجلا حورخ ىه
 - ىسومون ءا وردك تلق اد مايو اهيرفتو | ذلاذم ان مراصي تكد ةب اصلا نيب داهتجالاو هّقفلاب نرهب حل وهو ينج سعس ثيدحلا ىوإر تلق
 قعر وادق نم مةلتتلاو ةولصلا هيلع لا 5 ةن اموهو غلا ئقلاتيدحمل وق ه» ةياهنلا فن كرعجت يب ةقفلا ف درعموهواضيإ ىرعشالا
 هيل سجاب سيل حراذل|ندل يقل و فاعرلاب ءوضول !نسفي "كنا ىيتقي سارقلاو ملكتبوملام هتولص ىلع نديل و ءاضوتيل و ىرصنيلف ةنولص
 الذ ن اكول تءارعبطلا ا ةعرقتتي الل و ةسحن تاي وطرابب ةَقلَمَحل |ةاعطلا ور مغلبلاو ةرط ا تلة ناذ ةسانجنلا لوي سيل وهو 2 لعمل ىلعا نم ججرخ
 قه هللا هلع لاك ةمالا ةهمقد ىههابنعمتلا ىضر ةذماع نع ثيدحل ناش كرو لئاسلا ىف امريكا وليلقلا اهم ىوتسال ةسحن ءايبظدالا
 قو - 2اوجتملا تين هل يف ن1 اكرتغو ندعملا قالك اهمعىلاعت هند ىضر ذاع بنقل ءارب جلا ورحكيب د ىثلث ءاريملا «نه نم ادن خاهناش
 رماتتم 0 ةقيرباجلا وتم افلارتجت هند ف اظنلا هب لان امه ةلتملا لت لمس, نإ ىضتقيس ايبقلا و ثلثا دعب نات نيس وهس لكل السلا هيلعهلوق
 ان لكك عفان تلمح ةلاكسملا نامل عارمن هجولا لكنة حلصلا ىف نيكي ملف هجو نم حراخ هللا دعب هرباجروهام نكن ةولصلا ف تنال
 ن:اولاص نيب نسحلاو ىروتلاو ىليل ق[نناورميهارباو نسح او رديز نباو سابع نبا هرامعو لكسو وعسم نناو ىلع اق هب و ك كعب لاس
 كللاملاة مشبع و عاب هالاو ّيرشزلاو ىطساولّمحاد كلامو تيللا لاق هبد# *لسلا ل يق نجس ل دعوزب دزعلا دبع نبرمعو ساو يح
 تأ هلو 87 لوصخلا ىانل نيس نب ثتيبدحل هلبقف ناصعنلاب اكن او نسل يلا ىذا شيلي هالسلادعبذ ةدابزلا ف ناكناةيإدر ف
 اقنع ابكي نحل لمن ناق لقنلا قف طلغلا ةهجش قالا هاند لاصت الا ةدبجشت امه لح نيكو نم هيتفلاريغ ةياور ىف تنكمت ةدرجشلا نال - لمعلا
 ولست ع هند لصونلا رابع هب مشتت |ام ةرابعلا كلن زطظتني كه هترامعب لّفنب نا لمتجح هبقفلاريغو مو عمنب ا ىر ةباصعلا نيباكناش
 كذب لاصتالا و ةهببت تناك امد غيراتلا نتم ىف ةدسبن هيف نكي ىنع طاح لعبالا قت كىتعمام لمن اذا هكر ددوصقب ىناعل/نم
 نتارهلاب كرتبربتلا ناىلعاى ١ انه ىلعو كل وق هك »نعل ىف نكس ابقلا لصاوهى نلا بصولا قالا تسيل هذ ةهجيشلا نافساٍنِقلا
 - يقاشالوضإ .. - 2غ ىشاوخلا نسحا 1 داهتجإلاو هقفلاباذ هرعمىدزرلا نكيرملاذا



 نحاولاربةب لمعلا ل جرش تح. مدد ةّتسلا ن كاثلا لصالا

 نوكياكت ال خاولاربخ ل ملا دوت نلوةارلا اوف التخارابتعابو سايعلاب ةاتصملا ةلائسمف 2ع تع و ادم نو نضمن 2 ايا ا نمل .
 اادامالاراثةالىا 1! رعاولام ا”رحاولابت 1

 هي ل 3 # - - - 3 . 1 و سه ١> ه

 ىدعبثب ايها مكلتكت *ةلسلا هيلعلا5 سهاظللاةلا 2 ن كيال هةروهلا كتسلاو تاكللاغلا نع
 "00 رالا . : 5 ا

 اسد 27 و تارا ب يع 2 5-5 0 2 : اا يلا ٠

 اشعل دقسكع وهو در تلاخامو 4 .يساذ3ىفاواو هنا بانك ع 5ك هضرعاك ثريا ىعوكا ةراذاف
 موك يا يول" امزلا قفاوىزلا ثسدحل اخى امىورلا ثلا توا 0س ىتامنمىا
 هلداإلوسر َبىيمصل م نمو راسا هنن ع ةاورلا تااكلاك هنابلاط ىلإ نب قع نعى ور طرأ 00-0 بيتم ىلا |( لها طرا ع م ح٠ م

 مات ةقيتطيمل جا طوع ابرام هدد يجوع سديم هساالك هقسح ثورملو معردمش لينه نمءاج ارغاوهماكىعمو هدسو هيلعدملا يود 12 عوف تاما فوم ف سدي
 4 نك اهب حن ب 6 ب 7 © - هه يبه 4 2 ب هيف

 ىشد ىنعم ارق ملساء هند الص لدا لوس ظةلوبغنى هرفةليبق ىلا عحره لس هيلع هند الصدم
 هالو 7 هج يورم نوكيالخ قالو 5 ابق لع مال لع مالك عمب ف اه و

 اهل 2 )و9 ف 5 و 2: أ طع ٠ هها هه و9 ا عب 7 هيب ٠

 هوك نب نار عوف اىرتقاو عه مولام يورك هقافن فزعنومل يفإتمو توانمإكىتعملا نا نطي كونظف سانادتم عمس يرتفاو عمسولامىورفهقافن قرعترمل قدانمو توائم كىنعلا نأ
 ةثسلاو بانكل قعربلا ضرع بجو ىتعللا ورا نسانلانانرهمشاق كا ذاَةَورف َصادفَممَوم

 هل مكاني .«قاتلاة لالا بح
 6 هيي 7 تك 2 هب رم نر ب ديت . -9 62 لا سا م 5

 اضوتيلف 5 قم نم ةنع ى ورب مذوكللا سم ثيدح ف باكل ىلع ض,مةلاديظن ظن وجشنل
 لاس سعف روق كلم اداب

 0 نرخ 5
 نوتحتسن ونامت قاوربطتي كانون 5كاعنهلوقلاقل| تف جر قى ا

 تو داونامتاف 5 دانا نوحي لاح هيؤكاعتهلوقلافلإ جف باكل وع و انصرخف

 اعاتب ن فرعتقلاو لكلا او وقت لاق < احلسو هيصع و هلا وهيلعهلب|(ىلصىنلا نعم عهندا يضر ةربشول! ىكراموهو خلا ةارتصملا ةلائسم ىف هلوق هل
 اوعمجا موت ال هجو لكن م سايق ثلا خوف ندللان عم ىارم نماعاصو اه دراهطخسم ناداهكسم احضر نااهبلك نانعب نيرظنلا يزعج وبذ كل دعب
 هقتانلوئتعمال كر وصاكنبلل لع سمارت نم عضو مهلا وهو ىتعم لثمابردقم هل لثميإيق د لروص لم ابر دقم لم هلاعق ناو لعلا ناصف نإ ىلع

 زلغيإ ةرناملعاصتد ”جالاو ةقفلابى ورعم هناا اه اضيإ وعسم تب هند لمع ةيادربىرادعإا ىفءاجش يللا لاه نأ ىشد ةي وذ هق دانيه لله انياصما

 وةلَيَز دبا امال ىضاملا ةرامخاو ناب نبىسع بش لام انه نارملعا ملفي هتسلسأ ذا اما لوسقلاب ةمالآ هتهليوصلا ذا س ايقلا ةىنل انه لتع لمي صا هيقفلا

 رعل نا طرشبإاة لطم لع لكربخ لقي ل يس ايقلا ىلعرب لا لعمل ارش ىوارلا هقف سنية هعبات نمو جركل نسحل ىلا ضل دنعاما و ننرخا مارت هعبات
 ربفتياكهج و ل عربغي اكريغؤلو حمس كى ورب ةنارهاظلاو موهوم هطبضو هنل لع توش دعي قدارلا نمريهتلا تال ةروهشملا ةدسلاو باكللاقل نع نكي
 وهو ناسللا لها نموه: ص وصنل|لاوخارمت 7 نهل ]دع ةلئائقر ةباىصل[ نم ضوصخ ل دّلعلا 5 اورلا ظافح لاوح'نم مها ظلاوه ا]هىنغملا
 وكت نكت هل وق هل" ةزانملا> ووو نلعملا ق1 ناب' نب ئىسع ته لم ران لبلوقلا انهض ارارخا'كرعل ىرعش تيلورهاظلا بسب حملا
 !لهليق نان انين[ مىلَعةلهلا ذا ل روبل ةنسلا للا زف لع اوارتنن ا ىلع ةل هل نيو بانكلا لحاولاردخ ةفل نم هز عائاوتشن| ىلع ة راج, لني ثيل نوف - ١» تييداحالا
 لفل ءاوهد ةقدانزلا عضو ةينلح الهلا هنا نتفم نبي نعىكاضيإو هيرب يحج اصل د لوه وشو ةعبير نب ليزي تيدحل انه ىوااولاقو هيفاونعط ثيزحلا
 نتلعملا فانك تضع ىلع اليل ههب قاكف ةغنضلا »ف لها ةاماوهو هبا ثيدحلا ااه در ها ىرانعل! ل يعمس|نب لهم املا نال تشري ليي ملع ىف ةمالا

 رطل ءاجتسالا راج ن:لاعتسالعب ءاملا بق يضتسا هن امه ءابق نجم لها يقل[ نه تلزن - علاجي هيذ لاعت هلوقلانلا جرف هل وق وكرر
 لانس نوكب نإ قست كب لعلا ةويبرظت هن!نصنلاب تن نقو رمز طت ءَيِضتَس هل تاوكيال نخر كنا سم تاكملذ عم نباجرفلا سم ةلار وصال

 كرتانلذاتركذ امل اتلح نوكيا ن[ىنفشي ص نلاو ل ئافلا ةلقل ءوضولا بجو الث نحنكمل ركنا سم نهب ىظ وتلا رمان دل ءوضولابجوياثادح
 غرو طنلاو تنحل نغ هراهظلارابتعاناك لما قدتسا ان , بوتاارببطت ةلزنم,ةقيفحل | ةساولا نعزيطتلا ناب هملعمصخل !ضرتعاد ثيدحلا
 مةاكحاك ناك اد ء وضولا هائصتس ىلا ةليس ه نكممملا ذا اممم ثدحلا توكبإم اضيإ رسم اب الآل هد ين لا لح سل |نوك انج [ةينقنتملا ةسائفلا
 نين اكن أو نسخ ع انبلا 0 محتل نسما ره نا اىرتالا ى والا هتتنزانتمل حلما قانا نم لقاك اضيااخو ليف ناكواتسحن اك ةيمكحا ةيراوططلا

 لسن لب هبل ص ندي رابطلا ناو فيك ةيقيقكلا ةساوجلا نعي ظتوه الب كلذ ما سنا6 تال اقل ظ اردت ءاىننس الا لعج لاّقيالام وم بم
 قتلا هبلازاشلا م لع ةينآتأم ردن قلعتم هب لعل بوجه د الح اولاربخ لوم ناملعا_لحاولا رب هل وق تع ٠> لوصنلا قانك ةعبرالا ءاضعإلا
 انررعيةتداخف ن وكياكثا و ةروبشملا يتسلل فلا توكياكنأو باكل افلا توكل اكن اى هال ةعنر الا ؤربدملا ق ةجيراوربخلا سفن جبرا بالا
 ضرع بنو ةلوق تدمع 2 مةلكمالاو اًمقلاَو ةلاثكلاو لمْعلاَف ريدا ق ةجبرالا ماد كلت ةلار وبا لتع هبا تحشلا ك] ةزتم وكيك ناوى ولبلا

 ثيرخل الاه ئقراولا5 5 تينا لها هيف هظ نك تلق ناذزعمد ملا ماك قة زامفانموا هيقِفَرَتْغ اب امعاةيدار ن وكن (لاودحجل - لا باكل ىلعربشلا

 اوجه هي اتحادي الف اعظفنمناكف تشاد ى!نع عامن هل فرعيالكلومجت ةعيبر نبل يزَبو ناب ول نع تع الا ىلا نعةعبير ني ليزي
 تمن 7 ريغ ىلا تاقيلي ولو هةية ىلع ليلو هب ىنكف ثيل له" اماوشو هبال 4 تيد انه در هاىراولا ليعمسا نيرمخ مامدلا نإ هتع

 ءاكما ءايئتسالاب نير ظتملا < لم ىلا عن هتذا نالت اكل نلف هناذ صون ركذ نسم نم مهل هعمل قوهو -2 باكل لع ضرع ر يظنه هلوق
 نس قوكي نإ ىطتقي كي لكلا هربا لنلانمانن ا صتلب تت ننحَتلا نسم هلا وصي ل املابء[جتس ةلاواوو طن نا نوبحيلاجر هن همسازعهلوقب
 اتكومه الل اهيِلع تلال حف نك ةنئآفلا لعل ءوضولا بج ون الات رح نكيوملو ركل سم لعب ىضونلابر ما هنالءوضولا بج واتدحر كلا
 هتاذ رابتعاي كل ملارابتعاب بامكلا نم ىل داوهىرزلا ثيدحلاب بانكلاب لمعلا كرتي الذ ثيب حلاو باكا ىااضراعتا ذاذ ةيكىل نعلن اك
 - ىشناشلالوصا لح ع ىشاوحلا نسحا مرهفاف



 مصهلظلا لاخي اذا! كخاولاربخي لمعلا ثلرت شح ْ عه هةنمسلا ب ىلاثلا ل صإلا

 دلل د تاي يب ب 09
 5 ثللنك وه ىالطجلا عار ظن اكسس انه نامل: لج نلاس م ناكولوءامابنولسخيعتراجالاب

 "قاما رول ما 0مل 0 “ 1 ةءابق لبا” سراهتالال اعتاب ىأ

 تدي 37 رس لك و : : ١ آ 35 .٠ ب .ح 7 9 الب ١

 | .ةلوقلاقلا م جرح طاب طايل ظإب 5 متفاهعلو نالريبا ضن تيك وما جمالا هيلع هلوق
 امن ثس ىلا ال ألا 5 : رم ممرض تولد هلع

 0 كت رع عب أ 5 ن0 هجم سس وي ري ور اس ل م

 هدر كامو نينم اعنل قيقتجب جوي املا نات دنا نخفي نشل ضن لذ كات درعلالاثمو قيتم>اكتلا قيفك جو باسكلا نادك“ يني نإ نه اضع لذ لاعر
 و

 ده

 دع 2 دز تعا ع هه 5 ع ١

 ا يعلم ىلع ِ !مالّسلاهياعهلوقلاقلا ذم جرح هنا نيو لها شب ءاضقلاةيادرو ملا ريغأا لع
 ٠ 2 : 7 / ٍ ١ تيمدرباتبءاضقلا ةياثراكا 8 2

 ةهلاخ 32:5 هب لمياه اضل فلانغ جرخذا د حاولا خالو ىنعلا هر تما وركن مك عشيملا
 اانا تدع ئتببا حر 4 5 - ٍ نه -

 ماطاكا 00 اخ ةينظاشياو 31ه افالم ىا از لع دملج و هثر

 5 ىم اه ا 9 "اطال 1 «: به ب »اي

 تريصمملا نومهتي مبدال يانلاوإ اذالادصلا قىوابلاةبد كرا موريخلار ذنا(لعرشهاظلا
 ارب ميم دلو | رن نلعب »مالا كا دا

 و 0 هب جس 2 هك و. عا 6 3-3 <يدو جودي يييحالل 35 تي

 هلا ” هنيصا 0ع همللع لإ 5 ناكىولبلا ىو ةجاع لش عمرا تين ملا ذاك ةنسلا ةعباتم
 لاخلا رمال ا"رامتتشسالا مدع ىآ 3 رثريلا . اشعل ىا 1

 ا حج 1 هد دو يبل 2 2 221 ا -

 مفر اريج ىلع ل عيت اناجىراطلا عاضرلا هيلع تمرحهيا انانحاوربخا اذا تايم ف
 لا ام جردزلا رب ضراعلاىا هلا متةيعشلا] تاكا

 لكهقك ي 8 1 ١ مسد بحب ىه 1 ىف ٠ سب 2 ٠

 يجوز توم وازملا ترتخا اذا تالنكو كري ليقيالع ا ضرلا مكعب الاب تاكلقعلا ناريحاول هابعخا
 م مس عاشلا,ابتال سى ا ولاا هع | حرابشلادقكى ا ١) "ةرمالا كا

 ا ردو اانا ب هيديجبم تعط اة 20 جم , نم |. و . ل يح كني حسك

 ةلبقلا هيل تتش ول هديب جوزتت بج ىلع لوتعت ازا جلا وهوامايا هقالطوأ
 ناكولوك] نبع لمد قاللطالا ىلعارت بلغت كلذ قلعت هند ىصس قو اره ظن اكمل وق هلل » ةنقتحلا نم ىون ىهو ةييككلا ةساجغلاب ندبات هل قمل
 تكا ءايلوالل باطتلاو قيضلاو عنملالضعلا :نهولضعتةلف هلوق هل ئوفاذ ترحل ةلاح قريب لظنلاب حنملا قرت كان الا ذا رمل عت املاثنح |

 نإ ٍلْئاَملِو ثي سلا رص و هاهتالطب فاني كلذ وهناوبثاىا إلا حامتلا قف بجوي هل وق ند م ايلظ لجلا والا نعب نه ولضعب اوتاكو نه وعن م6
 اهتاض لجو كولصلا6 طرارشللا نم طرش ىلعم ونص تق وت كلذ عمو همايتب هلجو هنكزب ل جوي ىلا ناعرتالا هدم ازلتسا«دوجوو ىلا قت لوقي

 ام د وخوما ناىابتمخ امثلا »وجوب ححراشلاربخلا لل هتاب صال لصف حاشا هنتعاجاواهريغو ةنلاو ةروعلارتس لعاجمص تقوتثل ذرعم وايناكراو

 ناهد انسه ل وه 0غ م ريغولوضفلا قانكك ولا اَكَذَنْيق نعقلطتموهد عراشلانةءاحاك وكام ىوسا عش تصب ىتغن العلن عاحاكن نوكي
 ىهشملارب زل ى ل فهن ذل ز وي كان يذ لحا ولاوب دع هانع للملا نا ولها شنب ىظضاقلا ىضقف لحاودلا لهاش هل نوكياكككريغ ىلع الثمالاسىعدا لج هتروص
 ةفلاؤللا ناب درو فتهوبخ وهو هيلع ىنملا لعىا نكن نم ىلع هل وق لل » لوصفلا ات كوكلا نم لعن دجلاو ىدملا ىلع ةنيببا مالسلا هيلع هلوقوشو
 ىفاثلا ةركترللاظح ةنيبلا توكبالاةنتلا كلما ضح نيعلا ن وكم الذ ةيوقنلا عظمت ةمتقلاو|مديوحسةلسو هبلع هاندا ىلص ىلا نامه لحل نيكو نم
 ىف ةعوؤشتم ناريول سنجد ىملا ناجى ةعووشمتانيبلاسنجن وكب نا ىئفتقيق نشب هالي لم نيملاو ةنيبلارككرملس و هيلعهنناىكصجنلا نا
 تر ةباكملا لمع ذاامك-غلا سهاظلل افلا هل وق هكر ندعم ىف انربخلاب انه كرتذ ىلللابناجفاعورشم نيعلا نوكيالن نوع نم وركنملابناج

 تع ىدز لقاو عوولا نم سارلا عفر سعو عوكادنع هيدي فرت ن اكول و هيلع هدا ص ىينلا نأ لمع نب اشي لتكن للا بج وم تال ذي متع لا عتهلا
 نايتشا مدع ةلوك شتا هه هذ ل عا ةامهب ل علا كرتمزا تبن نقد حاتتة ذل ةريبجكت فال هيليرعقرب كراودلق نينسر مع نب تبصص لاق هن |لهاج

 نمجلا لراس رج .ماسوملاو هيلع لدا ىص جلا ن6 قرم هرهولاىدراموهو ةيمسلابر هبا ثيدح لثملاوحجلا موت ةجاحلا هيلا سم ايف غارب |

 امنة يمعمزبخلا انهت اكولف نيفلكم يملا ةنسضلاب ةلرلو هوي لكى دركت ةواحا له نذل ىولبلا هب عيامه :يجتلارم|ناذ ةولصلا ميحرلا |

 | نسحلاىلا به كموهو هن الطبذا هخش ىلع راما ىولتلاهيبرمعي اذ رعبا دبإ جذ هيرست الع ةمالعاع ا - لا كلذ ناكل نك 1-04لوصفلا فانكصسميم

 نانلا ةتسامت ءوضولاربخ هر كلل سمربخو هنمعقؤلاو عوكولان دع نيدبلا مف رربخو ةيمتلانرب لابو ليقتالان لو نيرخاتملاراتذه ىهدانب سا نم جركل
 لح لنوررملو هادهلا ىلع تيقب ل قو ةماعلا ةضاخملاايتقرعم ىلا جاتني ارم ىهو ىولبلا هبرمعيإمههنال ةنضافتس لاو عوبنتلا لاركىلا هيذ جامي تيحاهريغو
 لذعو ثيداحجلا نم هب تبتتن ام ضجرتنه ليايِقلاو ىارلاب زيا در انهنسبلد تاوبخلا نق وعهرابخا ىلعانر اخ صجرتلرخاهجو انهو ىقلتلا

 | دئابنا ةمثريخاد ةريغص لحجر جوزتن اب حاكنلا يعىاىرزاطلا عاضرلاب هل وق هلش» ندعملا ق انكم اذاكدتس صكاذالبقي ننيلوصةلا ةماع
 كقعلا نةلطبب مكلف -هريخ ليني'صل ف نا اع اضر هّتخنا تراضا نال جوزلا ىلع ريغصلا «:_ضذ دهربخ ىلع داهتعال از وجي هلخا واما نم تعضترإ
 امملع تتعولا8باث عاضرلا ناكولذ ةعارجر وضحبو رم مثنب ل صح حاكتل ان ةلوهاظلل فلا نما قربخ نالانزتخاب جدزتيؤلهابزتعضناهنااهربخد ىامهقبرفتو

 ءاضتىوند هلك هيرمترتهاظلا تلا ذيالدن لكتراطلا عاضرلا فخاد خصب هن لدرس شيول هن اش نمو ةمرح بس هنيب نا اهيابرقاو دوهشلا ىلعو
 ايكضرافاتلاقو ءاقس ةارمات ءاغ ارم جوزتهن| كيرالا نن|ةبننغ ىعهننس قىنمرتلا جرخا لق و ةبهبشلا لولا بعدي تاوقذ ةنايدلاو 2200

 لبق نم هتزثاذ لاق ىنعضرعاذ لاق ةابذاكىقوا ركع ضزاىفا تلانتفءادوس ارم انت ءانف الذ تنبزةنالف تجوزت تاق أس و هلع هثد ىدص ىذنلا تذتاف لاق
 تتاحضعا نمو لعلا لها نضمعب لنع لاق ىلع علاو صن سح تيوح لاشو لاق كنع اهعداركتطضرالقابنا تمعن لقداجب فيك لاق ةبذاك اهنا تلّقف هكد

 5 عاضرلا اق دحل5 زم ةوابمنن زويثكاعلا لها ضعبلا 5 قيمساوليحلَوقَدب و ءاضرلا فلا دحاولا أرملة ااهتاناةزاجل ثدي نمو ماس مريع هن ال توجلا
 سي هنال مهاظلا ةفلاخ دعل  ةريخ ىلع تحت كاذاج هلق كلل لوصف نع. ماخ د .ثلاباصنبالا تشيكن لك رومات عفاش لوقو
 | كتميح نينا دهاشلا ناكناو سدي الف ةدابشلا قاماو رايخالا ف !نش نارملعارمث هي لمعلا بجو و كربخ ليقف لحاولارب ذل بنكم لبلد هن
 ا - ىشتاشلال وصال رع ىلت | ولا نسحا| م ةيابنلا قا نكيئاغلا ىلع ءاضق هنال ةقرغلاب ىضاقلا ىضتيإل



 ةضاوم ةجبزا[ق لخاولاربخ ةئج تح :مهم> عامجحلا م تلاثتلا ل صدلا
 ره خر ,٠

 اك نب وه وه ٠ و رى ا .٠ 7 1 - ا ها ه

 00 ا ا سي كياشض كسي ١ | : 4 كد | : او
 6 وو

 بع 3 2-0 | َ .ءِ مه نب و ”نب هه

 صلاه هب وقغي سلا ملا عت هند قح ملا خعضاوم ةعيرا فن حلحاواريخ لصق عتب
 مامات ال ضاقفلا و دؤتجلاتت“ ١ 0 ا|”تايدايترعملا نود لامحالا ىف.“ ال وريؤو» ناك اب 4

 ليات نس ازا هيفام هنن فلا خو ثلا هبؤ سيللاس تح اجد ضحي ازلاهبفامدصلا قح سحب و 1 حج 24 1 . َ 8 ' 6١
 سمو كود ْ و د : مر 12

 ناصر لاله نارعدلا ةدا.مثن ليقولس ايل رص هلد لوسر ناقل حاولاربخهنف لبقيِؤلوالا 3 هس نع ني را دع ا ىلا هير 2. 4 ع وح
 هم ام ابطش مم ل

 ١ تالاكولاكمازل ايف سيم دابعلا قوما نيم" لاياتابوصتالا 7 < + سواشالالفاوقدعسلاك ١ لع كحاولازبخ هند ليقف ثياّيلاا ماو تاع املا ربظن ه هل اللا ه لعل هبذ طرتشيف لالا ماد 2 مخاو كعب( نق امد ميا 03 ونهو عا اهب
 درا. لرعلاريظنو ةفينح كر تعشل اعلام ةبفظونثيف نارام تالم اعل ريظت و انس فدا تاك - 0 3 ب ند ةنتبدقكلاو ا” شل يانا اع ىو

 وف
| 
 مااا رسشا) ضمازلبف ناكونالةرايشناىطشما .٠ رهف ولكم وال ل7

 ثلاثل صب
1 

 ةج حسب فل يعمل وصلا لون كا مرعبة مول نه اح لصف مسالا
 ان مكح لع نعلن اور ةباصصلا عاج إبق ةيبرا ىلع عاجل نمد يما رادع 9 ف 2 د 2 م 2 م 3 0 ا تيا هسر قول م لب مل باه لي ق

 انزلاق اهكع ل هننلا نم ةجبراوا نين هاذنلا داهمت هيذ لخلاف ىقشتك | نحاولا كرت اونلاو ةرهننلا دحر غاب مل ىذلا ىعرشتلا حاولا ىا- لخاولاربخهلوثول
 لحاولاريخ نال لاغت هّلدا قوت م ةيوققعن اك اموهو نييلوصالارتاس رككى نا سنم اغلامسلا نتاطاركن رمل و - عضاوم ةجيراذ هل وق هلل»
 ترا ىغينباك انه ىكعف تلق نافذ هبابمابث ا جيرملاةبجش ليلدلا ىف نكمت اذاق تانهبشلاب زوجي اكصاضفلا و دورك اكتابوقعلا تابنانال هيف ةيب,سيل
 انكمكتم عبرا نهملع اول وشتساف ىلا هت هداك تس ايفلا فالخ ىلع صنلاب ادريف ة لج ةديبلا تراصامنانل5لحاوزيخاناذ ةنيبلابتابوقعلا تبت
 بهذ هيلا ركل! تع نحا واربح هيف ليقي لك ادت لدا قوق حم ةبوقعوهام نال هبدزقا ناو ةبوقعي سلام ل وق كل ١ ىذناوحلا صعب ىف
 أماو سايقلاب ل وجيك كد ا ولارتتخ |.تاشت|ن وجيالف تامبظلاب ظاقسالا ىلع د ىلا يب نال كل ذو تاه انكو ىسخرسلا ةنجولا سمان و مالس لا زف
 كوك 002 ثكلذ ع ءاججلادقعنا لق و ةيألا او ليرثشساو كاعت هلوقوهو نس ايّملا فال خ ىلعملعلل بجولاصنلاب زوجت تانيبلاباَس انا
 هلا نم ار ارشن نم انلة آم ىلع سحلولاريخا ,لكف لقبر طفلا ةق دص و نمتعلاو ءوضولا و (”وصلا و كولصلا نم حّيارشتلا ةماعل شف خلا هبف لبقيف
 وهما و عرقلا وهو ةوق هيذ سيلا يذ لمعي نان ات هيذ 5 33 يل »د حاولاوبخ لبيان! العلا ض عبر معن هريها جلا ننعطيضلاو لقعلاو ةل العلاو
 ف ىلارع هلا داش ليق هالسلا هبلغ هنا ليويو ليعلل ةرجوللا لمان لاب ابمف لمعلا بش عرف ها تاناكةلص| لعل اوه تادابعلا نم ةوصقملا نا
 (”يصلا وهواصلا خم دبع ىلع ىلا كت هند قحاب تباثلا نال - 2 ليقرمل سم بلع هثد | لص هند ل وسز ناذ هل وق هن. لوصفلا فن كناضمر لاله
 ناهلوصا فركذ ترج. الس ةلارخث ىضرم فلان هيف ةاجرشلا اذغل د ةيرحلا هيف طرتشت مل انه و ةيألا هايصلازمكيلع بكهنانن لجمندا لاق ثيح
 هيف فقدصملا ناب بيجاو ضنملا وه هزلملا لي وصل مز هردغ كربخ نال هازل هيف سلام نرصلا قخصلا خوه و ثلاثلا عونلا نم ناضمر لالهب دا همشلا
 ندعملا ف انك ايساط ثلاثلا عونلا ف لوبقم قسافلاريخو ناضمر لالسمب ةداهنتلا ة طرش ةلذدعلا ناف كلذ ريصملاوىدخرسلا هب هلإنسمتت عنا

 طرتشي هناذ هيلعافلا نادا كلذ ىرثشا دا دبعلا اذه عاب هنارخا ىلع دحل ىذا ناب ةلسرملا كالمالاو ةبرشالاو عوبسلاك- تاعئانلاهل وهن
 ليا قسيباتلاورم وزتلا نال ورمكتم ل لع هذا هلت او هعت ازعل وقب ىلاثلاو يالا ني ليهشت او لوشتس او ىلا خت هل وقب لوألا ةل ل علاو >لعلاهبق
 نيب ةمحاَم ةعزانللا نال و ناكمذلاو عسولار نقب ةموصعلل[قونفحأل ةنايصوابل الَيلَمَت ةداهمشللا ظدل هددعلا ةدابز طرت زنك تاموصخلا3
 نيب نم اكربغ ىلع ةبزم هل تريظري دم لبر يذلا نم هسنجي ناجحرلا وه لصفلا عقيم ف ناكن الاو ىوعنلا نم نيضراهتنم نيريخي نينا
 قشالا ل ولعلا نم ةيددرلا لقي نآك لسنا هيلع هناذ لا لح ا ولاربخ هرذ لبقيف هل وق كد م ندحملا نان كرثكاوا نينا لاوقا ىا#داسشدا
 رسيدخلا!لهريغ عماسلا ليل دكه الك 5 داهشلا ظيارشتب عمتجي انهي الق ناسنالا نافزيم لكرب خ لوبت ىلا تعداظر وىطلا نال د ةيدهاهيناب امثرامخاب
 .ىلاعت هتدازمكحو ل هدعلا ف ا كرلا ةرتكاهف قس فلا ربخ لوبق ىلا ةةرووض كنافه السلا هبلعاكربحت ف الب ةروريضاإز يتلا ىوس ظيارذتلا طقستنف
 اف ناف نوذامل ارجو ليكولا لزغىادلا و كزعلا  كزيظنو هل وه هش ب ندعملا نا كسلا ىارخا ليلدب هتؤعم نكك.,ةثداحلا كلت
 امك ظسلاب هقح قفورصتي ل وملاو لك وللا نإ ثيم مازلاب يلو لئقتسملا فاهلع لطس و فوقتلا نعمل ممزلي هنا بج نمامازلا

 ىف عاجدلا كارملعا - عامجالا ىف هل وق هش "ننعم ىف ان كن/تلزنملا نيباعمنوككةلادعلاد دلعلااهيؤانطرفتف نذالاو ليكوتلاب هقح ف فوصتي
 ةنسلا لها نمدصع لكو الع قانتا وهف حهاطصالاق اماوهيلعا متت |نكىعاوعمإ د هيلع مزعى انك لع نلف عمج لاقي قافتةلاو هزعلا ةخللا
 مضاقلاب ةتبات يىبتلاو تافصلاو نيج هتلاك يدل لوصا نادل هنبديق - نيردلا عورف ق هل وف كل + لوصفلا ىف نك دكح ىلع داتجإلاو ةلالعلا ىدذ
 ىتانلا ل وضا ... ١ عى جلا نسحا ١) عماوقلاب عامبالا نودب ءاينالا» تيدرملعلا لوصحل اميز عاوجالا ةرهجرهظت الف ةيلدنلا



 6 |واةغيراىلع عامججلانوكتح 25 احدنا كتتنلاثثلا لصالا

 ِ وه هي لحوبرملا عد مليعب نم ءاجاومد درلا نع قلياملا تولدسو صعبلا صن اومن ئلسلال ف 576 6 اللا عاى قالا روكي وضعا صب رحلاع محجارمت
 ير يقال ”توظعلال كح 9 0 8 0 5 ملامح ىا رح اقلاو) 7

 2 ْ د نبكي خخ( قحت 3 هلأ نح تهل. 6 .

 نضعبلا ضن عاجتالوُمْت ىلا عنهلد|تانكن مديإ ةزتم وهذ لدالااما بيس لاوقادحا ىلع عاوجالارمث
 م نيفيا كندا ربع : اطانسصن هذاك ةياصلا عاجا اخن» -

 0 لح اع نت خاتمي عاب رانج نموا كلون معاي م ساوبملاةلزنع وهف نيقابلا ثيوكسو
 وعلا لوني ةعيالف داتجدلاو ىلا لاهل عارجا بابا له ربت ودا إلا نم مسيح لامي اسلا لاوقا

 رن مرات مدفن لن كيج 00-0 7

 0 امثل ادرلكتلا كا كلف بكوب وبكم بيعون ىأاوج) كاةنعب هيل ليصإ مل ويصل ذل تدعم لكتا
 مم ف تت بأ نوع وح و "| يه 3

 ايار واط ملم عامر كقولك نونظدلا نزال لاروع وع )هيلع ختام
 - ءانا»ال ثا س كيو كادي عملا ]عي قاعات عاملا ع

 2 _ 1 0 0 هك 4

 هصاقسالاب لوقياكةفينح باذ ضف نريغىفلا ناتينول قري لخلل ادحا قداسفلا نظلعباع
 ”يل م رس و سولا 4 4

 ةاسفلا وربك الع قب ىقلا ةلغلاداسشل ةبف ضاق الاب ل وفيإك فاشل ضقانريغ سهلا نا تيداد
 امس ضاق انا لع عامجالاو د 7 ارب سلا »سو صولل س قطا سن ىا

 ابييصم جفا شلاو عقلا ةلاكس فا نطق سل ةلائسم فايصم ةقينح ونا نوكيتازاوج نيفرطلا ف متم هد |٠ حا عامها مع : 5 5 7 هع .طظع 5 « ىف رف ف
 ١ و منصفا نري هك ١ ب امضالاب عطقلا ممعل ميدو كا

 اهل اع . ا وكم حاج ون هاا ع هاه .ءى ع“ | فزع 38

 انقلامف الخلاب ىلع عاقلة جو اب الهى دوالك سالم فاطم يل ةلائسمك

 نمد يرعب ضعب لا وهثداكاقرظنلاو لماٌنلا ةلمىضم لعيب وردد, غولب لعيرمشوب انس تكس و ةثدلىلمكحب ضعبل ملكتي نا كلذو- ةملا نع هل وك هل
 ريغ :يلصم وهاتان الاوإ ىقنلاب نقلا ؟نجلومالا سا بلال الاعسم نمركفت و | هب اهل نوكي نا لمت جيل تجم سن ىف توكسلا نال توكسلاب تسال صنلا
 ملكتي نا ىلععصحلا لها عاجار نسل ةج ل دال نرد دعبا!صوصخ عامج ا سقي كنا ىلا ى دال حاو لكم صيصنتلا وى ناانل و ةبجم نوكي كلمت او كلذ
 نظام مارج هنع توكسلا 3 هذالخ نحال نع قحلا ناكولذ هدا لاصكح غلب اذا هن الورم درت اسومل سنو ىوتفلارابكلا لوني نارصع لكىف داتعملاو دحاو لك
 ل والا نالىرابّتعاوهااقرضلا نكل مكب درف لمتلا و داهتعالا ىف ةبترملا ىف ىا خلا ةلزنم وذ هل وق هلس» ندعملا فا نكتللسلابايساكةمالاءالحب انه
 ارظن لوألا نعت واف هن ل5لح اجرفكي كر كمب ليعلا ب وجو و ةيعطقلا ق رساوتللاةلزنم وهذ هل وش هلع » الا نمرملخعلا وة وبذ كا عت هلداس اك
 كيكات طرشب ملعلا ند د لمعلا بجو ىتحج  داحجلا نم بسصلا ةلزنم هلو 00: ٍتامتالاو ىفنلابنيقيلا (لعلرمدلا سال ل لمتحم توكسلا نامل
 ٍنوكتبجها ىلا ل سال للا ناانهه دج هتا رمل عارجت لح ولاريذك سافل ىلع امد منوكي نا ىغبنيو بتارم ندا ىلع دج عابجالا انه ناكه لوص للافلام
 اييلاو هعاونا ناب توانملا حقو نب !نم ةيعطق ةنج عاج لكن وكي نإ ىئفضي. لب ره لعب نم عايجاو ير انضصلاعاجا نيب تو انسي اك ةيعطق هج عاجألا
 رهتملع هاهل ةزن باس 5لهاشم5 صوصنلا لاوخلب مهلعي نم فرعا وناك ب يملا و دايتججلاوىلرلال ها قانا نع ةاببع عامجالا نا تداغتلا هجيو
 ملعب نم عامجا نمةرمهربع نم ةنسلاو باّيكلا نم ةيهمعلا تاطابنتسالا اعمى :مديقسم هلي وأتو ليزنتلا فا عم ىلع رمياوف داذات داوتو ايعئاوم

 فهل وقشر ةربغول وصلا ف ان[ وها ظتواذبلاف :رمهريؤل لصح .ملاموحلا ةباص|ٍت اديس |نمةراىصلا (لصح از يمنا ديعا جا نود
 ثيداحِالارهاولذب مهاكحشل اصلا ع ترلمملا نا سهاظلا ن الديزل اذ هت لحمل ادنقامناو ةلالدلا قرط لالدت:سالا كوجو ه ةيهقفلا ىلاعملاىشد ءهفقلالوضا |

 نمرصع لك ا,لع عامجا وشو ى ل نس ندعوت ىلع عامتجالا ناوخلعإ_.نيعوت ىلع عامجالا كلذ لهب ل وق هل »ب ةيعرشلا كحل طانم فرهنومل نكاو
 ىضسلا عابجملا ماسقا ناب نمرصملا غرف الفرمكح ىلع نيل متنا ضعب عاجاوهو ىدهنمؤ هم أسقاي رم لق ورمكح ىلعوأس و ههلعهندا ىلص ليغ ما

 ىارلا ل ليتو ليشملا ىلر للبت نبل خاملا دحاىف داسفلاروبظب نذل - ةىج تنل وق هك نا كلذ دعب لاّمف ىيهذملاعاجالا نايبىف عون |

 روش بيسيرخا بسانع هيلع سياقملاو سلا نيب قرفلاب دانا روهلخ لعب كل وف هذ م نيب ارظن ىفرمكلا ءاتنا انهي وكيد صنلا خاستنا | ةلزنمب
 يبسانلاقرفلابداضلاوبظول م'نيليبسلا نم داخل يسجل حراخلا هنا ٌى فلا دنع ضاقسنالاب لوقف ةةفيزحلاباناالذم عرفل او لصملا نيب فل خللا قراذلا
 الدهب بارما عايجملا قبيرمل ئقلا ف دوجومب سيل نه اسجن هتوك صان امخم حرا غلا ندل مم نيليجسلا نمرحرا خلا لع سا يقلاو ضقاز ريغ فلا ناوهو
 و هلو هملايا داسفلل نمضتنم بارما عارجالا انه نا عمت هيلع درب داريا عف د _ نيذرطلا ف مثوتمداسفلاو هلق كا مضعبلالاة لن كمهفافقرفلا
 لبحا ىف نقي مريغ داسفلا نا عقللارسرقتو لطاير خلا نرطلاودجاو تالذلا عضو ىف قححلا نال ني لخاملا رجا قداسفلا نوبل نعب ىتقسامعاجالا له
 هيف داسفلا ناكول لطابلا ىلع ناك امنا عاجج الانا لبصاحلا و لطابلا ىلع عامجال ا د وجو ىلا ىدؤي الف نط خلا واببصم نيمامالا دج توك نازل نيؤرطلا
 تال لطابلا ىلع عاجلا توكنيخرطلا ىفاشوتنم داسفل ا نوكىمرمه وتد المن ينعي - لا دوب الذ هل وق كلش م حرشلا فنك ذايهوتم تاكولاماو اقم
 ظ مكوبرلع- عاجالا نم (انمرام فالذعبهل وق هلأ ١ليق انكريبلعتلاب وجو وه د ىرشرمكح كل عتّقبرفلا قافنا ىتيفنحلارمالاو مهو لاهتحاداسشلا
 هل وق لصتنم هنا سهاظلا نكل لطابلا ىلع عاهجاناكام عاججالا نم (دَمَت وعل هنال كل نكس يلو لطابلا ىلع عامججالا ىلا انهى دوب الذ هل وقي لصتم هنا
 ةلعلا ف تالت::ريغ نم ءارألا هيلع عمتج| اموهو عامجعل نم دمت ام فالخع هيقرحهوتم داسفلا ه داسفل ا روبظ دعب ىقتبب ا عامجالا نم عونلا ل هرعت
 لوصا _ماعىثث اولا نسحح| نب لوصتلاو ندعملا ف مير مهوتملاو 01 ام م اقروراعدا فلا وت ليلو
 - ىاتناثلا



 لفلابل ناقل منعه عاوبالا نم عون شح مسجسججج عامجالا ح ثملاثلا لصلا
| 
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 ١ ١ ىصاملا ىصفاذا ذيل وةيلعوه فوق دامتفلا يظل عاج انه عافيراناجمنا لصاىلا و عاجحلا نم
 الاى ١ :لعقا

 دل ان . 27 مل “ر_ع بر سمع ار ٠

 0 ا ل 1يغابدعنملا قد ىفثالؤربظن مل نافذتي لص وح لاب مهي ها دووشلا قر طوق ةثواح
 وه .٠ ع د مكي نهم نوكبب* هرخ 5 1-1 هو 11 ٌ

 ٠«غ_+رقلاىو ذميهسظقمو ةلعلا عاظفتال هيدامتلا تانصالا عوج وله كول ولما تطقس ىعم | انه
 8 لل ا”ناقلاؤ ةروكدماكا اطول نم ئكبارعاب مالسالا لح 0 ملال“ عما 54 يي 7و

 : كر د 2 كتر 7-0 ده [(|* : 2 ب ب اذداده 5 1+ اتقن لما غراب مكة يلا ترق للاب سلا بوث لس انه لع مما الصمد

 0 5 سئقاسللا زا ”لخاب» ا ١ |ريزلع غاقرراي عمل ىلا نا يأ 0 د
 4 8 9 - م ل ٠ 7 توسان ويروح عع نع اا مها » اسي

 لخإ را ط كيفي كلغ اما لك انعتساجنلا لئزي للا ناد ثلا ثدحلا ننبقرفلا تشدد
 ةراب# هافانا تع 2 ا - !ا/ سانا لاذ ةةرابمطلا:لعلا كوكا

 --_ 27 ِ و انن 2و ادب مي يعاب

 هلضفل اي لداغلا/لعوشو اجهل نم عونك ل ذلعبرمل ( اضف ءالباوهو تطل اهليف دامناو
 .٠  3ني بسن نب و2 و ايا ٠ هه 1 ل . 7 يل  فريلا بلل جالااضيا#ا* .”بيرغ " لحنا ةراضاا

 ةجلولا هاف انتم ا(ناكاذا انه ىلاننلو اذخاو نيلصفلا ف فالخلا نم ناكاذا ما مهل حا ناع كلذ

- 

 0ايام و ب ١
 انيبنا اذا يظن هل حاو لصا ىلع ةيبرقفلا لاسم نم ءارلعلا خايف لوذلا لامة نسل فايلاو

 ادعاء صا ىلع ءايلعلا ما اسايشامل ناين د اب جزم ف ااذلا أشم بق اماكا

 ا يصح 0 نافونلا نعىبا كيفين سافلا عيبلاورسلا موي موضيرلدلا قيال داهرسرفت بجي ةيعوالا تاقرصتلا نعىلاكا
 قاتعلاو قالطلا قيلغت الق: اورشلا ةوجو ددع بدبس قيلعملا نإ ا:ادولهكيصنلاب لئاقلا دحل كليا

 1من لاح ف بيس ا ورشناب قلعمل ا ةردعؤ نعت اهلل ان الان منع < ؟زنقيلخت ىإ 7 مق رفلاىا

 1 ذلك هووشلا ةداش ىاةنينلاوها يف عزانتم هذ واح ف ىطامل اخ قبه نا انلك هيلع تملا ن الطبي عفدرتو لطييىنبلاناربلظ اطىاتإلا انهلد ةلوقهل

 اهريغىفةصلاغلاباغوا تابوقعلا ف ةصلاعلا ةنروكذلاو ةيرملك ا طئارم مى دمفي وا ابمف اوين كمين اربظخ ةبذاك اهنوكباهلصا لقفباماةئداشلا تلطب
 ءاَتضَملا لطباواف ءاضقلا ندع ةضوصع ةرعرش جلاب هح فاك نيقترفلازبغقع ىو عقاولاقميزعىتبللاكءانمت لظبثاناداراقرا نيج عبتارباظخ |

 . انايدل نقم لخد عقود غارب ظبول ناددل ' و5 هلت» لوصخاىا نيكرمتذاةلاظيالاو داسفلا ليتع كعرشلا ع داعرش ةجشام انهلاطباةزلةسفنب

 ماتوا بشلل يقر ترم خذ لاما: ءا ضل تاكا ذا جف ىذملا لع ةيلع علملا كا هب ىضتقملا لاللإ دز تجول كلل تناك 'ولكْن "[لطاب لالا ءانضتلا نصل سا

 الذ ةنعوش هيج دوجول ءانضتلا لهن هيلع هل ىطاقلا ىضت 51: ىكنملا قح ف يكوورخلاو هيلع ىدطلا تح لطب امنآ ء انقلاب باجاقءاضفلا عب

 | كام ااوثلت نموت العم لع ناعضلا بدي ىتخرمم ل ءازحت هووالا قح فو لاما عقدي رما.الىح ةنعروشللاع قة هببع ىنملا قح منك ءاضالا ظلي
 ينحر ندع ان طاب وارهاظ فمن: هن اذ د وزلا 5 نمشي واضفلا ناك اذا هي ص عرع وهو انظاي ضن. ل ءاضقلا لطب مل وق ىتعملبق و ةداهشلاب هلع ىعدملا

 السلا ىلا اولاماواوضل تول مهن املس وهتلع هندا لص هذال وشر كعوتج د ولد ةقلّدْلا نالك ذو 21تطقس هليق هل منزعلاق | نكس جا ملل هل |

 ىارعي ع ىنغاو نيهاسملاو مدلتسال لاه هتيازعا اذه ةلّشولا له نلازعجت واق تلاترل ةوكولا قمرمدعطغي ناكانل و هذلسالال هاى دق ها قاوم عم لاف

 01 :٠ ةراغو ننعم فانك ة لعلا تالت عانت اب عفتري نم وتم ةلعب تدغاةاردكملا نال هملع انهت نحل مهتع يطكولا حلم قلن صلارك ىلإ ةفالخىف

 ومس ة شل ىلعرم نقي ةمينخلا نسخ نارملاغا هتلع عاطتن لمس و هيلع هنا ىلَض لولا تر اقارخش د ىرقلا اف هذرعجس طئنس ىا- غلا طقس و هلوق
 هيعم رقلا ىو نل ناكهزحتئاينغا ىلا مق لياكك تومان تي ورهج فك زقلا ىو 5 غارقف لخ ليو لييبا نيله س و نيكاسملل هس وا نايل منإس
 |. مينا مالسلا هيلع هلوقديلع ل كيا رصتلل مه مطعي ناكامنا مالتسلا هلع ةلزدج ميس رعلَسو هبلع هدا لص الا لعباطقسرمت قالطالا لع مهرب تف ورحج نغي
 ىدرام» ديوب هلع افت ةلووهمهس طقس مد ترصن نعى غاو هالسإلا قلاعت هلدازعا اذاف هعباصا نيب كبش و ةذلسالاو ةناهاتلا ازكي ئماوازج

 بونلالسغاةا|ىا-عانسختلابوثلالسغ هل وه كله. ١ندعملاة نك اه دعيرمبلسيلو قابح لاح. ىرقلاىوزرعجس مخلسلاةبلع لاق كنا

 سرع ةساهنلا تلاناذاذ لحاف ةسامجلا هوجو ةلعل نؤكان لَم ا ةّساجن نال لسملا را. طر مكجي ساهل تالازف تاهت انمارسغب هال خلاب سلا |

 ةتعدنابىاانكب و هلق الم كوصقلا ا نكءالاب ل هزت امكاركحو ةكقرقحلاسخ لول نعل هزت ةسايقلا نال كلذ وةلع تعنتر ا لقن لحألا
 لغل ناذءبوضولاونسفلا رابط من اما نر كت ةيقيقحلاو ذيك ةساوتلا نهب ىا تخلو ثرلحلا نيب قرفلا ت د ةساتجلا كات ةرابرطلا

 ربطللالاعتساب اعرش تؤرغا اذ نّسئلاو ءوضولا كراهطاماو لجو نقو ةساخل الاقرب ةيميتحا ةساملا نعلم ةراطو ل نع سجبلال زي

 عوضولاو لدتا ةرابظ ليغياكل جل ذريغاكةساجغلالا هتف هل نخل غال وزت تح لخلاف ةسا ين لقعب النسك ةَساهجلا لاوز الع تسإو
 لّتاقلا راع وشد عامجالا نم بترغ عون هماسق ا وهطرشو ريت نم عاوجتلا نم تاققختام دعب ىأ كلذلعيزمت هل وذ وكرم لوصفلا قاذك

 امل هنال لّصعلاب لئاقلا لعل ار وعضرخالا تبن امهنحأ تدان ا مقتن انلتذناتلا سلا نكي كاوهو بارما عاوجل نما ضياوهولصفلاب |
 نيمصنعا نحاث بث ذاق اتش رخال تراث مه نخل نوكي ناب تالاثلا كوقلاب لئ اا نمصقلاقدعاعم نييفشنم داعم نيتنإ نال سلات دكيتا |[
 - ئاثتاشلا ل وصا|-7 :: - دعىشا ىلا نسخت 9 لوصفلا ف انقرفلاب لئاتلا ”لدلرخجلا تزامتمالحاو |



 لنيججللا ع تجاولا نايتس < عامجلاو تملاثلا لصالا
 ميكن حر , 0-0 ف 59 1 ابل ااعلا لعو قياسل ناك 0 تالت ول 3 ,قيلدت جدال قصب وصومرسا لعوكتلا توت نإ ّتشاول نكد خص كيرلا بسه كامب 2 ور رع رح يه مي امر تتناو تكلا نإيلليعللإو قر

 ها َك قالاوونلإ و انتشاول انو ز وول لبلع سامحاك ةررملاو ١ نإ باك 1536 اولا: ١ علا لك للملا ”ن لم ةلا سم َحبف ئفاشلا نا تاّسلا لامن ذا ةئمقلا حكت زا وجعنماك ١ رح لوطا كلا

4 

 ١ .٠ جده ؟ "يي هر ِ_ 9 5 هج ع جنح ل _ ري يه ١ |» ٠ وه

 أ 1لدوب ةيباكلا ةمالا اكن د اج لّوطلا عم ةنموم مدل حيزا وجان دا ولو لبصالا نه لعةرحلا
 ماذا ف لت حفنة طصولا 09 منال ١" بكد قيلخت نجوي ة فلو ومحو ع لع كلا برت ناو

 لسا قلاعبتلا نوكمف ضصحان ئملان اا نلهاذأ كانلابطتو قيام قانركذا# لايم له عدو لصالا و :. وى ف يي 00-0 ل هيأ( رب دعيخ كددو حرك 08 » | سمي 2
 زبون وسصولل "تلف ثا اش ناكككرلا عارجلا كا ا”قلطملاثحى 2 |امرعرنعركا ءاضعن اب جوي نزور شلاب قيلتنلا ناو: ذ

 أ

 وديخ فلا انه لذ لصفلابلئاقلا لعل وقل نحل تجوم نوكبو(لصتلابلداعلا لعل كاب اال يفم
 ع قيسامىلا معقل ني دنمم“ م نضاصتلاى ا يدش اف رملا ةداؤاو علا ضشل نيرع قرشا ل

 ببهل/ نك نب و بتول مع ءا ديا اع نةفعف

 بجلال ايكو هلع ةمص ع تلد ناو عرفلا فص نذل نجع نسل نهانا سلا نوكيه ضقان
 ظ تف منه ىلا, ج4 يك 40 مثير ضان ناتج موتك ناكل يدبر "ضان قلتي اح 7060ه "ةا با 7

 رمكح باطل بتجلا يلع ثجادلا لصف قرد ٌةلاسلا هيلع تعفن ىقرخا لصاةَّيم
 | .ضاوتمتداذا ١ ادسافلا حد ]و مرق بجو يذلا تاذرضتل نكت نا لن

 -و١ نضنلا يرصبوملسو هلاوةيلع هند ىلضدمل لوس ةّدَس نمش ادت هند بإنكن م ةئداخا
 : )ملء الرلاى واذ

 هيلع ثهتتسا اذا انو نضنلاب ليعلا كاكما عمى ولا لولا ىلا ليس المنآذ رك زمام ىلع هتلالد
 وقالاب ل علا ايس عمى راب لغلازاوج دعى ا ١ ٠ قال ني ئولا ال مرتب لسيجاولا وقال يلعت ١في ؤر شدا تالا

 مش ٠ .ه 1 4 0 و نا كج انجل ب تب خخ هه 2 ريا ذب لأ عل

 ٍ ساما كا امو ننىا - كلل لع تريد رم "نيفلاىا 9 طولا هلو قس هنإ ل نع ةريخا ؤ ءام نحو هىرقلا هلز وع ةع لحأ و كريخا5 ةلبقلا

 تقر عسا ىلع وكلب يرث لغ كا مورنتماوا دسم جوناورشنلاءافسن [نا ىلع عوف كلنع رخل لوط ةلائسم لوفي نا لئاقل لصالا دهدعهلوكهل
 ذاةلوقركك قف 5نكاملاملوقي نامل اضناووكحلاء انس: | ءاقمنأ بج ود امرنسلاب قمم «لدع تصولا لاين االاوحبللا هبردكعا قيلعت بج وير ةفصب
 لئاتلا ثنى نضال وهب هلو هلك نعلق انكهيف 5 لئاف الذ كر لتس م لبر ال ردع نيه كركذ ناهاظلاو مال انه رخا ىلا تلسلا لكن
 قطن ِج ونال ةفضبق صو مرعَسا لعربتك [بيزت ن لوقا ورشلا زعلت عومكعا ءافنت بجو إتاورشلابَقيِلَحلا نالاق نم الءاذسنملا داتا عم لصفلاب
 دف انتل نتي وانني فلول لكاس قملعتلا نابل وه نيقملا :قلطملا لصف فىا_قبساين هل وق كلع نعمل قال انسه لموش مكهبرمكخلا
 لاو نسل نبلصتلا 3 فلل ا ءاششنم نال كل ذو لا ضخان دل وه ةك'ل © ةلنعا مبوجو نعدان لدع لمار فلا ةتوتيبلل ةقفنلا بوجو نم
 اتسم اكو كلذ ةيعورشملررقَمَوا كزيغل و |ةنيعلومقلا بجوم ىلا ناوهل اتلاف هذل دا ضان نليبسلا نما تل ربيع تا وهلوةلا قكءاشنم ذا
 و مانت انك صوصتلا ىتفتنتم نيبعتربِغ نم ةيزلا وا دولا ىصضب هإصنلاب ]مهد صاصقلا نابرجى مشي هم ضني نهعلا نالوعلا بج وم ىف
 نوكيالذ لاوق“لا كاتنيب كرتشتملا رق تو ىلع ا قانا ىلع لادةمالل قالتخقلا ىآًانهواهنم عاما داي لإ نم لملابس اة داراوه طرا سم
 ليبسونةباعاج ات وكلةلطا, اربع توكيذ لاوقذلا كدَيَرنع ىفن عمت عاملة راذو اجلا كرتشملاردقلا نعاجيراخ هنوكلاهتعاجراخّىحلا
 نيفين َساقلاَرَعمبلا كاي لا ٌئقلاب ءوضولا ضاقمن بلا 5 نمناذ -م1لصتلابلئاقلا ع هلوق هش مرانلا ف نظتيإذ ونش هنوكو نينمّوملا
 واغناوهتو هذ تل ولا لضإالاب تباث ئيقلافكح نال نجا وب سببا مق تالخلا ءانمنكل اعمق فل دخن نامل اسما تن اكن او هنافان ةاملع لاد امكثللملا
 تعمل لانك ان تعا هرمرمت بج هي ةيعرشلا تادوقنلا نع ىلا نا ىلع عمم لسافلاع سلا مكَحَو ثيل لاب ءوضولا ضمني نيل يدبسلا نما
 تق هاذا لمت اىعمجاولات الس ايفلاف عد هر يضطر ناين كل 3 و سايملا بان) ةمد م كلصقلا انه - نبت ا ىلع يجاولا هل وق هلل
 اوقا| هل ريغ ىلعام لقم باكل نم ولحم ناكةيف لج هول » الزيغ نم بط كهِبِوَلَجو تف ميظعلا نارقلا نم ةث دال اصكح بلط ةّثداح
 اوفلاخو اويرت ماع ملعء اما عكل ل اءابرتسلا نعاطل بسس ايف ةيفنعلا ءادع هلغ للا وهلا هو ىظلا ىلعام لقماياب دامالك ادق هتوكلو لئالدلا
 ها عانت واقل ةلددأ رانش ميلادي هركفنلا يح ةيفاعفا هركهجرمل و (صبسو بق ةلثل) نارقل ان محو طَيامىلا اؤرظنت مل ذا هربغو حاصملثيبداحكلا
 تل لعن ونفط نيَللا تورولها ةقرفحلا رمش 5 نتدح وللا تين قل ]زا اهل لاق ةليِلك ةمئاط ىهدانن امز ةيرهاظان لجو لق لب امومعوااقالطا
 ىقيعبلا ”ئطقرانلا بة وكشملاهىرازلا تيبداحا نوم لقي مد نام لمع هرب ل وق نم حولي هنا اليببس لضارعش لب ”اعر الاك كتل ورمل وقع وسل تلد او
 ان تعمل بلظي نارقلانجبرم مدل عشا ورمدل وق نمت لحل از نحل 5 ادلح اولد نيصختلا ثني داحا بان ينعش يمن اي نما ريكو ةينارقلا ىلا ىلعاضيإ
 تنيور ٍءاوَس سايقلا ىلع ةملقم ةيمصص تن[ واانعاونا عص داهمت نارقلا مكح ىف ىتعمو الخفلرت اوتطااماو داحخلا نمرعت ةروههشملا ةدسلا نم
 كتواتو|ىةلطاوامونعوا 2دفسا وا ةلال ة ذا راش دا نابع ا ةحارم مك 12 تلد (لِق نما دس هك قا وهام ىلع "ل واةيقفلال مني
 فا لاوقاللقنان تحل اخرلا ىازانم كدااضر[فيقضلان ا هله انمامه هرمظعالا نم آما ىدر لب هملع ةمدقم أن لنعاضيإ ت اعطقنمل او ليسارملا لب
 لوق ىاى رت لا امنموطسالا| لوك قحاوحشو ىارلاباداو ىارلا لها انة اشم وانما توماس ل وجا و ةوصخلا ءالؤه ىلع ىهسا|يهاضيا ىعباسلا لب
 - من لؤصحلاو نوعا فانك ماكاادملإ تر رطضآ ذا ةتيمىارلات اانسإ نعى قرا لوقن نحن ه2 ىارلاب لمتلا ىلا ليس كىلا عن هند همحر فنصملا
 هير ظنرمكمل بلطف ةفاطلاو عس ولك نَب ءاهقَقلا قرع ق5 دوصتلل آى ةقاطلا هدسولا للي ةقللا قد انمجالا نارحلع ا - نجلا ىلعهل اوخهح
 ىلا نضانلا نم نيبىتلا ةوجولاو ةعرشلاو ةيوفللا ةيناَعم باكل ل عى وج ناهب لعن هبي نا هل ن وجع ىتح الدّتحب رمل ةر وري ص ورش
 ىدنن اولا نسحأ| م لوصْتلا فانا وتم وداحللا هزتاوملاو ةرهكلا نما يقرظب ةنسلا لعد امهراغد يدنا ةيسالا دا هرخا ل
 - ىاثن وص



 كيج لمضنإم ناليل للا ض اهتتاذا تحن, مح خاجالاو ثلاثلا لصلا
 قةيشلا نمىوقا كحاب ةببشلا إن ضنلابل ملا نودىارلاب ل علا نارابتعا نعومي ل بدي ير هلي ع ظ 7 1 همي رع

 يااا روما هل ارباطلر عع ْ ل - ا صنلا نم وشل امددىا با ا م ىللاولع مدعم لا نال
 أ تملعلاة ناو لك كنب ةيرباح يط»اذاه 3 هلاتمول والا ل صقلا قلعلا نظرابتعا طقس ىتح ُ

 إل

 هل
 ٠١ ىطاولا بالا انزال“ زن طاولاب لل سني يراماذلو الب بالا الحلا قربت اوبند ١ نظلاو ىأرلا ىلا هدان

 1 ده 9 .٠ وو نه يح م ع َ وو 2 دحع و 5

 ةولصلا هيلع ا 5نبالا لام ف صنلا بتبني اهل كلما ةهعشن أل هنمدلولا بسن تبثيو مارح ىلع اهنا
 1 - ١١ ١ سا < رام

 راضي ةيراحب نبال قصد ولو تلد قةمرخلاو لِ[ قف هنظرابعااطعش كيبال كلامد تا مالسلاو 1 0000 سيادة يجب فشجملا مت
 أر تكول لا ., ١ث بالاىا

 9و 0 ا ل ل 1 ا ا + نا
 لالحئعاهنا ثان لاقداو لحل بيجي (مارج عادم ثدزاظ لا قول ىتح ةممرحلا و لي يوت

 »رب يبا ةيساج ىلا ىذا |نلب اساسا زي رابجاك ١ سيسي ازيرا 0 5 18 د مي

 كو نول بسن تلو هيربمْحاه ضمنا بدل تبنجرمل بال لامدف تالا ةهمبش نالدحلا بال
 00 رار 1 تاي كو لجن راجش#

 ناب ناكناوةّدّسلا ىلإ لدم نيتي الا نيب ضاعبلا كات اذ ل .هنجما دنع ن اليل دل ضراعغنا ذات كاعد
 راع , كالرلت امدحال عتاب 2 ْ 0 هاكامُع ْ 5 طع ا ارا نإلا

 ا ليلا لع ناسايفنلا ضاعن ذات ميما يلا ورورد علل هن هندا ضر ةب | يصلارارا كا لبمب نيسن
 امم فوفو ا تلالرلاة او قلاب اجتمعا ناكي نوع ”  ساعتتخا] ءارجو وال ١

 .٠ 0 ههاه مخل 9 ..6 41 2 يصد < وي ا نع و

 رشاش م ناك ذاانل دانه كعو هيلار اصب ىران ليل »سايقلا نود سيب هنا اه لاجاب لمكي و ىرتك
 لسلال ١ 9 سس

 ل ارب ضراعنلاب ىليةسالو 700 5 _- 3 هج

 2-00 _ "8 1 ٠ ءانملإ نالاغ نيب رحت لسجن ود هالط كابول هعم اكول مني لبا منيب ىرجتلاك سجن وره ط نان
 ألن ءونلاى ا.“ ات واملاكا 0 ١ سي اخي اوربا طا ابدي مو * سر فاسملاىا غل ع اء جو ساطلاءاملاءاناعا

 >لتقنلا ةييضد ةاتنتالا ةقينت امن تل لن وكف نقلا نم تان اهدا انش لا هنت ىكسنو لعفلاب ىا- لا ىودا لح اب ههبشلا ناكل وش هل
 َنرَكلو و للا ىف ةئبتلاب 5 دار | ىشو نايم ةدمنن يه ةلعملاب هيت نوكت و ف 5 تمباخنب سدلو ىلا ى|تيانلا هبتسإم ةبهملنلا ناولعا نظلا ةدهمشت
 لال نجمنا[ ىقو وحلا ةدمتتتلاو ليل نلا ةنإ جس يس و لي اف ةنر بشن وكت لق وامينم لحا و كى "ليلد ةموحاو لحل ال يدب سلام ناسن الا نظب
 ةفهحت فق تيكل هديل نم عونلا اله د هسكع ه1[ لالحب سملا م لخىف هدر لل انه تر ويف هب لضنارعن الم ههكح تلت عم ةمرجل او لحل ىفانلا يعرنتلا
 اقوفاَصْنلا نع اوزسنل لحم |ىف ةشتلا نم قا اعشفلا نوكب نأ نم دي الق نات ميلا لكى | |ههالك حت اذاذ لوالصستلا فالخ 5 داهع او ىلاجملا نظ ىلع
 لامىا هلائتمو كَل وفلل نيلعلطاق للرت لحق هل فالح لع تاكنأو لح ةبعشل قداس لكان اك البلو نظلاوىارلا ىلا 5 داتتس ال ل والا نم

 ١ ندعلا ف نكظلاق ةنإبشلا تناك ذا ميت هنظاط وقس ةنعو لحم ف ةدمينتلا تناك اذا هتف للعلا نظطوقس لانتمو نظلا فو لح اى ةدجشلا تناكام
 لجل ماو ةدربشلا ىوع للف ةارطا اما همم لحاد لحي ل حن [تندظ نب الا ةيراج تناقو "ارح ىلع ابنا لجرلا لاه اذا كا مارح ىلعابن هل وق هلع
 قح بال ن ىلع للي شي نجبارهاظف ثابلل ةةللا ناذ - كيبل لوف قا”ر» ةكرشلا ناكط لخرلا نع طقس جرمان ع دخلا طقساذاةاعس هيفي نزلا هكلف
 كلذ هىورشلا ليل دلا وه طاتقس "لا قرت وما نذل ةمرجا نظ ناو ةرساد ةهبن زي ربي صتق صوصتلاب هعاجالاب اطقاس هل كلمات وبن ةقيفحمدا الا صدلد لام كيلا
 نى لح اتت اتدنظقأ لاقو هشاواةبخا ةيراج ىطوؤلام ةيلع درة و ليلاس لهل وق نق 7 ندعم فان[ هم مراد لحم ا لمتعم نايت هانتسال

 م هيتس ريصيالك ى ابشن الا لحن نه نوكي الذاكداع ةئاتماىمتسب, ك لم الا حف نم. "للا طوقتس ىف ةيرمنن هز لعجيا لع مل هناذ
 لحلا طقس ابْن ةلاعكحي نكل هسقن قات: ضم لعفلا تال- ا نلولا بسن تبنيالو هلوق هلل - --------- -------------- ع -
 ليلو نع تأذن ان اللحلا ف ةببخلا كنج ورمل و هذ لحل ايو دا هجو نم لحل اف كلما مارق لوتعي هت وبث نال بسنلا توب بجو لهابنش.ة لا لهو
 ضرك ظنو  نيتيالا نيب هل وق كك ٠ للا طوقس ىف ةمدعو ىظلا نهب لاحلا قرفي "ل ةرمم اة وهو كيب ذل كلامو تنا تهل سلا هبلع هلوقوهو يرش
 ىرتنملا ىلع: ًارفلابج ور همومت» هيرابعب ل والاو ا تنصت او هلا وعمتس اذ تارقلا شرقا ذاو ىل عن هل وق نارثملا نمر سسب ام اورق اذ ىلاعن هلودةغسلا ىلا ةروريصلاو نيالا نيب
 ها شقلابوجيو ىقنو تاصنالا ب وجو يغلو تاصن الا بوجوو اة ءارفلا بوجو ندبو هنع م5 ءارقلا ىفشو تاصنالابجويهرايعب ىلاذلاو نيعضملاقاذناي ةولصلا ىفد ثرول
 تال امري لمتلا نحل نيليل دل مكحادقس خبر انا هلعبملا لذ نهتم سان هنوكلرخامملاب ليغلا بجو زير انامل عولنالؤ ير انا ملع عل ةنسلا ىلا لصف ضر اعنف تافانم هانع
 نم مالا ع هله وهد ةنسلا وهوا مه لعب هي لملا نكي ىلا ليلدلاٌ ولا ضيا مثزحاب للا ىف ةرووضال حرم اللب نكي ري جربلا درخالا ب ليعلا نم ىلدا سيلا يه حاب لمعلا
 "وا نسايقلا وا ةب[ص قلل اوقاأ كا راصيةلاو هيذاه دوجو كتع ىآ 2 ا ةدسلا لآل مع كل وق 061 تننتكلاو لوصفلا لانك ة أرق هل "امال أرق مثانما هل تاك
 انك اكلا لعب ليل نلاىوقا انينوكل اهمال مك ن(نملي الفل ناي ةرعيظعلا ناوقلا ةرسفم البلا هلع هنري داحا تال ةنسلا ىلا نتي الا فراصيإت
 ىيفالاةةفرلا لع ال هللة 5كج لكن مرح لعد قوم ىبذ فلسا هيلع ف نم ةعوم اريل رعبا وذا ى- ةيايصلا رانا اليم هل وق ه2 لوصحا
 ودق لق عم هروح نوكيو ارمدينب هك تتح هيذ نكيملا ذا صم كلا ىلع ايلا لع ةملتم شه انكهرسلا نمد زل عفن اننرمه ل وفل كي وبن نننس
 نمارملا ىلاريصمء او نيستسلا ناب ضراةلاريظن و -21سايقلا و كل وق كل“ ١ لوصحأا ىف نهد هلخ ىلع ضمن ىلج ساق نوكب نا الا هال ىلع حارا
 اتيوكر عبراب نيتدكرا.لض هنا شاع تدر امو نبت نيس و عولرب نولصت مف وسكلا ةولص ل صوحلس و هيلع هدا ىص ىجنلا ارمني ني نامعن ىدرام
 نيل وصالا حةلطص قضاغتلا_ضراقت هلق لا لوصحل ىفان كت اولصلاوت اسبر ابتعالا وهو سايقلا ىلا انوصاضر اق اماىتاذ تارجس عيراو
 قا ةريقلاىلا جاتحااذ ]لق هب نيرا امهدحا ىلا ليم ىأ_ىرخت كل وق كلل جابنملا قل تكا يدب عما نكح اىمجو لع نيتي واستملا نيتحج ا نيب لاقت
 موني رظليهناذ نموا ةسارفا دقت | |ههلسسلا يلع لاق لطابلا نعقحا ةسارفلاب كر دب رون نمّوملا بلك ىف نال هيف تق وت, لمعلا ىلا ةجاح هل نكمل
 نيتناصلآ نمدحاو لكن "لربع نم اق لحاي ليغي هّلدا ةمح ىعذاشلا لتعدان دنع نهد كلذ] ةبح بلهلا داهم: ءاصيف بيغّقعل ةباضادقلاعت هللا
 اتناَبلقلا ةداجت و قلاب لمعلا ناىلعى ٠ - نلقاه ىلعو هل وق تع لوصحلا ف نكاترانكلا عاونا فاك ىر خت اريغ نمرا يذلا هل تيتيفاعرشن ةجح
 كلا نكبرنتلا قحىف لد ءاملل سيب هن ال يرجتت نا هل لحرمهاط ءام لدع سيل و برشتلا ىلا جازم ناكول ىتح ثلل نكن: ليل د سجون محلا ذل مصب
 ! : ( تنبأ ل ٠ ومسح ! ن ل صنلا

1| 



 هيلملابوَجهد سافلاةّيجح شح مم []س“ نسايْقلا خ رعدارلا لصفلا

 4 ١ 1 44 هب ع # ل . ٠ |6 ١ قب 0

 ١ فوسوم 2 ١١"بوتلا ل ديا ٠١ ةروضالن نمت ى ولم بجو» نس وءاملالبىا داس ليلد العنا ندع نوكيا ا ىارلاب لمعلا اان تبق هيلا انمي 0 نب ب وتل! نسبلو نارتلاوهوّدلّنِب
 يي 0 رو 0 24 نال مم 022000 قع عع را .

 يصون يونا نيب ىرخ اذاامق هنابب ىلا بك كل: ضني ل هلاب هير نكاد ىرخ اؤمن عرش
 0 ا ب ملوملا رجا ضاقتنا دعا "سلا لوي كاكا يؤ منييوتلا تار

 ليال لا تالرحجلا وعسل ا صيث مي فكه |بوثلا لعرشعلا ينعم ت ع حق وره يه رحلي ربل
هل دج ورح |بومل | لع معلاونع 101

 14 72 رن“ 0 2 0 تيب ا

 دصمسع ١> و : يبحرخ يأ د ع اني ةييتكبع + نق 24 4 ع

 هون ىرخ|ةبج ىلعء يد عق هوهيل ل لبجصت ةليفلا ةىاذاامئةلنعا |دمملطيسحلف
 مةولصلاف ب املا ىا يع ا م نووي ع 95 الف

 او , 9. اننءزأ ١ ” ها نه 7 © |( وهام 7 كب ا

 تاريبكت رنا عماد ل نم زو لع شاش ةلزنمم كحال قن نكماق لافت ةلا امحيام*ةليقلا تالهبلا
 اطوال بق راسا نما لاوضال لع اناكا 1 ":كيقلا --- امىرخا جملا

 : ربطت امعدف/ى نو كح

 فرعا مكدبعلا ل لد ليعلا
١ 

 م . 3 هع ا 2 - ّ
 لق هت داخل قىليلنلا نم هذ هام( ادعت ندع هب لمعلا بجي عرشلا 2 نم ةجسايقلا لصق سات
 ارب سوصنلا يامن ليسو |( ادق يور بط ولل أ ذب * 1 ل لي سن لاب منقل ةغللا الع

 ءار فك ضي ..-- : تااش ٠

 ذاع ماء اقتمب لاق ن يملا ىلا هب نيح لم ني ذاك مدّشلا و ةؤلصلا هيلع لا ةراثالاوراضجلا كلذ ف درو
 ٠١ مالم ييع صسرزسراى | ظ يل ل | مالتايعونلا نم ١ ساما جب ىلا

 يح نإ ل 7 بة ف َّ 7 بان 7 4 عد نيزك ىه 1| هن هه ض

 .0ييعرملا اف لاورمل سنو ملا هيلعمنا لسعتت» لوسرةنبشب ل ةزيكرمل نإذ لاق قادتنا باتكييلات
 لامصتناب:ىوقتل هالاواضهانتم نوكي ف يكد ل اللا نضرا عمري ضب الق ردا درج قاتلا ليغلاب نكات الاو يرخت اهتم سحاو لكن هل لا تلذذ ضقتني ل قه
 ناكاتاذا لولا ناجل فالكاو كر هرضورناا ةذهمل عرطلاوكس هجرك امم عرشن يموت قوام ل وهلا, لعل نذل كلو هذ باوصلا مش تجر لهعا

 / ةقرفتلا ناب ىف عورتا نه 21 ةلبقلان ال هلق ح3 طفلا كم ل دالاس طيم نرخا داخله اني موا -ججشلايرمكح ىجم اذ انا قانملاب قمتي اكمل,

 سايق لكى نونفت ىلا ىدذل لوالا فالح قيعلبفتسللا دا تجالا ليعلن اجو بئاغنلا و لامست “لا لمتحي الاف نانايبإا ةصخلخ و ةبعكلاو ب وبلا ةلامسم نحب

 دعت اوج هيو ةيجرخإلا كرت اوايا وصانقي كل ةراصرخإالا لعل انزوجل ناو اراض هب لهتلاراص ر ورد هج ىرتلا لعجو لمعد ىرتحت 1 ذا هتااندبإ ل

 امج اباوضا,هتهلخا. لكك وكي ورخجلاردكح لا تشل امكع لزم ال5 ناتج بَهَِملعلاذاَج وهن تاغ: لاتفشالا ليت امنت لطب وهو قوتحلا

 ةبعكلا كلش لقا تدب نم لمت: [ىنخ ن4 ةدبج نم لاقتتةلا لمقام هل وق كل ١ لوصفلا قا زكاخ .هسمراص لوألا نال قوقحا د دعت هر سدل و

 تاتع بولا ةلاثسنك هلبتحيال من انمةلكوامضتبإ ىفانلا ىرختلاب لوي ءرعكحلا لفن تائتحا 3 نيكل نع بالا قح ىف ا .تدرج يل ةبعكلانياع نمو ةفنرشلا

 اعشترب رعت مطعب لاف تنتليعل'تريكت با يصل تلتعا لول تاريمكف هلوق 0127 رخال لا لاقتت لا لت كب تلا تاغ ا ىنم ةساجغلا
 عب لاق وان ندع :انهاوهوةتعهتلا قضرةوعسم نبال وقوه و نك هَ اًئسو ناتفكر وكر دريد هير ةريبكاهلصا خلت

 دابلصااةلنتعة كلر كون

 دنا دنعشعانشا ةايلصا اتليوتتع مرت رحب صعب ل33 يقاشنل ابق ل موه و هتعدلللا ذر نمابغنب لوقوهو ةساثلا ف اسمو كوالا اسمخ لئا هنزئذع

 تتاريببكتلا ناللكبقنتسللا ف ةبلعن ةوعتم نبا تازتبكت اروع ةعير لصق سابع ست «تكتاري وهوة الصلا ق*امثلا عونا ذاف ةنتس ةعرلكى
 اذاعي فيعمل وق هل تير ءق دهن افي عيا كىَضَماَم صناع لن بقنَملل بلم نما كلا لق: كمة لات ذل ليتم

 ريبيكا زا1ليقتسملا قهينغب داوعسم نبا تارينكت جار ةيارنتمت لصق هتعهلد[ى ذر سامع نب تايب كت ئري وهو لرهلاة ؤلص "املا مدخا|

 ةيدعتوه- سايقلاّق هلو كمل علا 1 يخت ع وقول ىشما م نيعباككصنلا خشب هلم كا بهذم مكمل لقنن كمان لاقت هلا لمتحي الام

 مهضوم ىلا عضوم نم ىانلا لمن اهنال لصالا ف صكحلاىقنيلالانا بجو ةّينعتلا نا تلق نا ةخللا ذر كر تناك مئسب لن بتم ةلعب عرشلا ىلا لصالا نمومككلا

نه دارالاذ لعافلاب قلعت وه ركلّوعقلاب قلعتيِلَب لعافلاب هقلعتر قناتنا ئق َلَحفلا ةيداعتن | ومالا لصالا ىف هئاقبا لع بجي كانا تلقرخا
 كا ا

 هنيعبانلاو ةباصقلا غيم به لمانهو -هبلغلا بجعل وق هك >ننعلا قانكاجيإ عرفلاف تدي لب لصالا لع مكى نم عونلا كل ذبتنتبال

 و لسايقلا ىلا خانة لذ نت لمني باتكلا كادعانل زن لد قاعت هدا نذل حراوخل اد ضفاورلاكءاوولا لهأض حبلا ة الخ رصعلك ىف ةمدلا ءارلع

 هلنا ىلا 55 دره ىت قزمتاعزانت ناذ لاك قلاةث هنا ن الو ةقيفتلا ف سايقل اوه تبثملان اك هلاتيس نوكياتك ب انكلا اع تت ساّيقلا نا باوج

 ةلئاغاملطى1كيشفلاب نوكيا اهيلع صوصنللا افلا ذر ناي َتَدِجاَد سانقلاَت هذ ةنئسلاو ٌنانكلا ل اتل قادر بجد أ هلامذ ةياللا ل وسرلاو

 هلت اكجتلا ناكلع للي هتاف هالنلا ةَيِلَع هلوسر ةعاظو هلئا ةعاطبرمالادعب درلابر ملاك لدبي سايقلاوهو هيلع ءاتبلاو عرفلاو لصالا نيب

 نيحىرمتنالاىانوموبالاق ه - 5 !لبج نب ذاك هل وق 04217 ىداضيبلا ف [تكسابْملا هجد ىلع اجلا درلاب تبثمو ةنسلا و بانكلاب تيم

مع هللا در ةوعسم نبال ةؤلسلا هيلع لاق 5 كئارب ننتجلا3 نجعل ق اج هدا لوس ةنسب نجعل ناف لاكن هند ب انكب ضذا نمدلا ىلا هوجو
 هت

 نوفل اوه تاوع - 2 تدر از هذ اوق تامر اتا ننكق انك كابل حان اف ,مكح |ليومل نانا ممانجو اذا ةدسلا و باّركلاب ضقا

كنها لبقتتسملا ف ىلضي هن اذ ىرخل ةئرج قع هير خت قة هيأرل نيش ةوجللا لص ةلّششلا» امتشا تع ىرجتول لصملاناوهو
 5 ةدبج ا 

 :ىساشلا ل وضا دعى ناونعانسحا رب نتذ كارلا جك ضقت اللملاب هبركت نكات يرعت اذا هنا نمانركذام تلا ذي انه

 دس



 '5 ساسلا هيج بجون قلاراضجلا تح : 2-1 كه 0 نسايملا ق عيمارلا لصالا
 1 ليج هل ,هلِ

 00 !لوعر كوسة ديزل هي لاثف يلم هيلع هند لص ةلدأ الوسم درب وبحق يني لدتجا لاك |١لاد
 أيبيصضد وكب صاا

 هوو هاج دوال وول ب يمنحك 10 نا وندوات
 )زل راص ىا ملح ١ تو يل | در وسلم

 كليا ىلع ناكولتينار السلا هيلع اة دنع انا ىئِرجف وقفة لع كة #0 هك ايه
 0-0 8 00 "قاب اتنفا نم قات بس الكا | ىلا لا

 هيلع هتدالويرقعأ لأ و قحاهلدانيَنق مالا 70اقملطلا رجب ناكأم| هتريَصَمخ نيد
 "نيب نكءادإلا د ءادولا تامرفا 0 2000 الداخل زولو نم

 هاه |ىهدزاوجل فقر همةلعىلر اا: ةيلال قوق« ازين تيفو مدلج
 وم ساةقلا ا لا 6 ايلا مسالا بقل“ بيس نع نزلا

 نب سيقع لماشلابىعسلا + هبانكذ فوقنا كتم وود انما يل 55: لال
 كدب تل 6-2 : مزعل [ىكامابق نيكد

 ف تاس قناه هالثلا امال لوئس ىلا كش اجلا3ّ هنا لع ني قلَط
 نم ند 0 يس ا

 ١ عسم نسالئسو سايفلا 0 هن لاقفأض ونام لعب»
 0 1 57 1 هال م اوه لهجات اون يعبر لخرلا شم

 لديجال اوم اره رج ارجو نيمةساف لوخرلا َنقاجنامع تامدق ارجعلي جدر مع
 5 0 1 قدا 5

 يرو ا هاجر هداج ناو نيمذاباوص م ناك كف ربه
 لوج ةزمالعتل .1نرسا رغم ىلا نك مس ئبىنس يل نتا اك

 سايقلا ىلع هيف( صوصنلا [نمومكحلا بلط ىلع ليج <بلطلا قدما عاب | عارمتساو ب ا لدرتحل اذهل
 ناذ كرشلا سادقلاة اسيل ةنسلاو باكلا نا.مح لجعل قلات هللة كال ىترشلاس يقلوه هيف سخأذ:تجلا كات ةصوصنم ةلعام نلا
 بل اف نامت[ ملت ناب بيجل طول! تافاورضنلا تانآذان سايل ىلا ةجاحلا تعدو ةلق صوبصنلل ىفداكنيح مالسالا»لتب ىف انه كاكليق
 ماد ب ولطماوهد سايّقلا ةيعووشم يصيعيت ضنلا نادم لنعالا سايقلاز و كغ و صنلا نعدن :داحا ولج ىهامتاسايملا نكلدهبعللا |ةحباىلا نانو سالو
 لمعلا ناو, لع حرم ليل ىلا عت هند لح و هنع لات هند ىّضر ذاع لس هلا ويا عستبا لصدم وعش - ا |هيوصن كل وه 0" » نزعملا فانك

 ةيوق ةلالدشي .دحلا فو مالسلا يلع هركتال ةنسلا هياكل دعي لمعلل ةيجوم ةج سا يقلا نكي ملول هن اذ ةنسلاو باكي نم ضنلا ن مة لنعساِرِهلاب
 ظ كدادساسييلو هجولا 0 لي ما ل لالا و لا كب صح وق كا ءالصإ ىركا نم لعيد >رو سار قلازاوج ىلع
 اقل زماث لتع لدعلاك ةشلثلا ن درقلا نمروتسمل او هايهلا نبا لادامكحبحريغ لاسر لاك عاطقنالا ناك ريتعما حرج سيل رجلا انه لثنب و تاقلصتن كلنع
 7 00 نم هنو كش لت اوت راصف لوشلاب ةمالا ةمقلز كاّرغلا لاق و دادجلا نم اميرم رده انما نم ل وص الا لها رع تيبلحأا لنهرعت
 لمح هي هحلماد اوولسو ا نا وسر ةنيسلاو باكل! لعب لملل يا ا اج ك١ ايديا ةنددجلا هلوق هلع
 55: ملا رتقب- جحا هلوق هع ن لعل قانكت ةنسلاو باول نم صل دع دنع لمتل ةبجوم ةجج هنالعل>داتجالاولعلاب ذاعلل هقيفوتب هّندا
 مءلملا نم هل وام قلببصتا معن بجومناودعنو ىلب نخب قرغلا ىلع هلو اوك هش. ةيادرلا نمر ويضطاوش انه هتعلاههالا ىدداد ,مرحل ىا ايا روض

 ام باجي لبي جوم و ةزمهلا رعبا لاصيصخت» هلا ملا دصنناكرمعن تاقهرعقيرملو الين اناث ليبقاذا |ذاامكاربخ.ا كاك امانا دينمو ناك ارفنم
 قالا ى- نهد هلو هلل رخجإلا ناكم هه دج لمتتسي,ل 35+ اة لقب انعم نكىليتاقف نب زعهبرمل لبق اذافاريخو نام اماتفنسا ىعتلا لعن
 نباةلآننسلا بام تلك نهى داضياولوثا- ا غاصلاتباىدردهلوق |وهذ < م ءاضفلا |ىهو ةيرتشملا عرتوملا ةلعلا نابي عم ةيلاطا قوقحلاب ا
 ا ا ةتاريلسو هيلع د ىصوبلا نع هي نع ىلع نب قلطدب سيق نعي دب نب هتناليعد# درع نب هزم نعةجلم
 2 ىدروةماما ىلا نعبابلاك د تابلاالهىفى ورب شن نسحا !ثيدحل ده ى كمزنلا لاد و هسمحجصىق نابح نباكاذر وكنم ةعضبالوهلهلاّده
 نعل ةيلح ثلا لدا لوس لانا لجسد هثدحو دا قط نبا سيت نم ةماملا ىذا ىلا نعد بويا ةدهخملاداطؤم قابيل نسحلا ب
 و ءاجو وضع سم هسم ىا|هنم ةغضم ةياذراف د ل هنم ةعضبالا هلوق محم كل سجىم ةعضيالا شله لاو ءاضونبإ ةركذ نسم لحر
 طصلاو اولا فق تاصمنل ءاسلا تيدحنمىوفا لاهجرلا ثيل حج ناباضبا محبو املا نب نبا لاو وسي ش بلح نم يرنع تنت ١وهسالؤلا لاذ تدحلا دعى
 تاو ع ورمل وق وهو انبه لم >دركنل!نسم نم ءوضولا ضني كنا تيدجلا اذه نم تبتق لحاو لدر ةداد نكن يتأرما: كد ارت تلعج نو لقتلاو
 اصلان م ارحل مل غنى والا لاو صا ون نبا نعسوةرم 25 :ءادرللا ىلا .نيصح نينا رارمح و كفي دحوم تدان نيدينو ثاععو اع نياوأ وعسم
 راع لوقوهى نقرتلالادو كل كلام باص هو فلا و هنم ءوضولا بجي : دوادو ةليحا» عفاش لاقد هيفرحهرتل» اهفلاخ لق ورم ساريغ هنمعوضولاب افا

 0 *لسلاو عولصلا هيلع هتلسايقلا 0 وكول ميل مل اممهربغو اع ئئاشلاو عانوالا الح لوقيدب نيد[ اور | يدصلا نم لحاو

 نناةينكوف- دبعمنيادلوق هلم بعل ف لكةماجبل |ججرخ نعوهجماجباو انه ازكذ قضول اصقني و( ضعجلا نماكربيغ سمول هناذءاضعجلارئاس ككومفملا انهنماو
 ماور - 21لامد ةلوق هلا ١» كسنف: ف ةكئريس نمكباصاامو هلدا نم ةدسح وم كباصامىلاعن هل وق لع وهد ليع('هماذا هما لية نم هنع ةنداوديوعسم
 7 لوصحلا ىف لكناتس نبا لحم ثيرذحى ا كدانسا | ةىصل هيذرمضم الا و مزح نباوى نه نب اصننم ةعاوج هدننح و ىدمزتلا هك ةعيرالاولمحإ
 لاح 0 هررمعتاىذرو كح اميفتسمى واىطلالاد و هداج ا نابح نءاو ةاطومى ىابيبشلا نسحا نب له آلا قرو -ىذرو هلوق تع

 ١ : نانمرجتا سانقلا فرعه تار ظانم و ةباّدملا ليعو كرطي نكتجج رحت تضم لاتنرمتاصلا لج نع هلسلاوكواصلا هيلعىزنلا
 202 طع ىثنا حلا نسحا| مربم اهل مل داهب لوخرل ل قايد ناهتع تام قل ارمالات! تمع



 - ةّسغ سايملا ةهصاوت نوكت د سايقلا و حيارلا لصالا
 ولع اس انج عاصع 1 ل

 ا دو 5 8 8 5 6-0 - 1 عفيفماوإب و 71 رس 0 َ 0

 ىلايلا# :لاةلباقم ف نوكياكنا هدم ةس سايملا صاغ نت لضف ارا كابس نكح
 2/7 ارنا خ 0 “15 سابا دحوم ىا 0 8 30 لسلام قع ةداعرلا كا آر ناضعلاه ا

 78 ب ل تي“ 8 - يو 7-27 صنايع ير ِ هيلع سيمت ل

 تمي نا عنارلا«انجم لمعي نايا لعل نوكياكيا ثلاثلا هصنلا هاكحا نمرمكحر عت سماتي كنا
 - 27 يو 2 53 هج. 0 رش 3 يل هن (تزووضلا نم - ل نوتاقا... يرفع < وس عقلا صال نم اال ساسلا تاطؤص نأ - وسل نر و

 اني فيك نوع ف بى ىاصي 7 ٠ د ا 2 ادي َ ه١

 صنلا ةلباقم فس ايقلا لاثمو هيلعاصوصنم عرفلا نوكياكن اسم خا وى رمال يجو تنروكك ليلعتلا
 ا” نسايعلا طور نوال اطرشلا تاوف لاتنام ”سشايملا ع طول ان ح 27 لحل نازك

0 
 وو ده بس 6 8 وج ٠» يبن انن َ هه ه9 4 ' 7 3 م ٠

 ول ل ْياسلا لاه اهبارابطلا ضعتلا ٍلاَقوةِولَصلا ف ةَرهَفلا نعل دايز نب نسما نا ىكحاميف
 1 ا المدار ني رستحلا رسولا ضنا *سرسلا رقيق ىلا[ ماما تقال كحا نم

 ف ٠ به هع 2 ضي اضغ ونا يأ 2 طولادي فنلب 5 يصل كي 27

 اوشا ]رار حلالا دور ابنا وعرب ض 0 ا ١2 مجتاف كا مي ل ةروع ةاما 2 1>ل عر
 مس( و ُ * ٠ نب ع انن نإ و جيه“ يمر |. يل 7 يل تع
 تانك وس هس ف يزيل »لا كيدحو صنلا ةلباعمىدن ايهالبد ةكتود ه هيمرملاب
 ناكل ينو قعدنا ع يي ني رنا 0 [مقذَولا 10 5

 ف هه ا هب” نيم نك ههأ»« | 9 5 5900 هي يق ع

 السلط بلعهل وقوه ”رمنلا ةلباقم سارق انه ناك تانيمالا عم زوق رمل عم ةأرمل حن اجانلق اذا
 ري صشلا ىف نتن اقلا ف ىا 2 ْ /

 2 خل ك2 يف 2 7 ب 5 بلس

 روحو هذوااهكدز هااهوبا_عمدالااملايلومايإةثلثق هفرئاست تارجإلا(ةوبلاو هللاي نمل جارمال 24
 0 امم ياللى ا مل لس فلا مولى ا |[فوضوم

 سايقلاب ولا ىف وعش يذلا لاقي رم صن حا نندزم كري ريت نمضتتي | م وهو ىناذلا لام .نمانرحم
 ٠١ ةولصلا حاتم غاز ميلا نبناكا 0 527 امنت مطل تاوثاكا 75

 ١١ مهري هي

 تيبلاب تاوطلا نقاش نكد ةييقتلا ىل قالطدل نيو وضل ارق بجد ياله نتجت لع - للي الا اخ سلا نك ا ا ا
 . اهلطمقاهيقفلا ىوارلاريخو ةيقلاكهي ل وهملا رحت علل فاتمواضراعم ئارلا كم هربش هل ىنلا ىنظلا سانقلا نوكياكن لوالاى١- غااهدحا هل وق هل
 ةغلرضنلا نم موهفلما ىتعط ار يخت رييؤتلاب دارطا والا نمت: اكن ىناثلاو هل وق هلك لوصخلا ف نكات دتع كر ليال ىلإ ىصلا لوق ءان ام انكواتقنتحام ىلع
 درفكحرب تل وق هل ئنماوكلا نضع از كضنلام كك ضيمتالا يشأ سكاكا قيبعتلا تايزوودض م هن اذ ثيرعلا ىلا ص وصلا نم لصا حييل ندد

 نال نك عرفلا ىفاينظ هير دريصر ابنتعايد لكل ارابتغاي عقيا نا ورمكملا نضنب قلعتيام كل ةزيغو | ىنييطتوا هقالطا سم لصاةلاودكح خرفلا فريغتيال
 *الساقلاب انبات دوكيد انوجي كل صالامكح نا ىلا ةراشا هيفوةثلشلا ل صال لحلب تناثر ذا كح ىلعملانوكياكتا ثااتلاو هل وق هلل: يولدلا
 هر لّمانكصكحلا ىف عراشلااهربتعا ثلا ةلعاارنغ ىلع هئادتبدل َنيَساِنْفلا خا لطر نئتنرمل تاو كت ام ةطساولاركل ف نيساٍنقلاةلعلا تدكتانا

 اىدقت اذا هاليلعت ىجسي لعب للخت اذ [صوصضنلا عضاومرمكح نذل تل ابار شعٍلاب سايقلاو لييختلا ننب قرفلا- خلا لييغتلاعقينارعبارلاو هْلوق
 سارّشلا نال زا ىعرش مك هل وق هال ندعملا ىف نك ءايتنالا قم ايقلاوآ.ادتبالا ف ليلا نوكبقاس ابق ىمسديف ررتقتو عرطللا ىل!لصاللا نم
 ا هوس وح وعلا لثةلنلا ناىرتتةلا هبا نم وهام فرعنا اهنا تسلا نال ىوقللادكحلا تود عرش لا مكملا هب ىرعتذ ةيعوش ةجخ
 و هاكججل هيلع بنرتبر عت ىوفللاس ابقلاي ىاسالا تاننازوجيمناّيفاذلا باد نمةعاوج ورش نبا نعد امعرفماكح ناكامالا قوغياكيعرتتلا
 خلا عرفلا نوكباكن سما خلاه هلوق نك ٠ نعملا نانكاكرظتن اذ تما قاب سايقلا نم عونلا لهدا ىلع ليل لاو ةيببرعلا لها بهن موش
 زارزم ليهو ضنلارمكج ضف ان لظاي وبر ةفالخ ىلع تناكن او هنعىنغي صنلا نال هيؤ كنان الق عرفلا ف ىلا صنلا قاذو ىلع تااكنا ةيبدقنلا نال
 ١ اتيانرمكحلا ناكل ضنلا اكول هن انعم ىلع نصنلا نركا يف ند هين ال وهو ضنلاةنقفاوم عليل تلا زوج هنا لن ؤرمس عام راضماما د انما ةماع
 الم ه لح دريكح ىف ةدلعتمم ثيداحا و قريشكت اياب روق عرشلا ن اذ ضعبن|يضعي سكات ةلدالا كضاعت نعل ّمحلاو عرنتلا ف عناماككليلعملاب
 سان هلوف 0 ندعم مدلك ضوت انه نا وج ىلغا امج ناكقريكتلخا نعل فنيل هرمكح ىف لوقعملا.صنلاب كييملابرعّتكتلسلا
 070007 كعملا توكي ناساَنِهلا طرش نال ةياتجرمظعا هن كل ةنقتقلا قعاسارت فلئلابرابطلا صممت لب لاقي اك صنلاةلباقم3

 انكارب ضاقسن ولا نعم لقعياكم اهب صفتني ىتح ةساتن تسل ةبقوقلا و ةسائجلا جورب كوكنازنا نضاّمتن هلا نال عملا لوفعمربغدر و ةبقبلا
 عم رشاسللا ناك نيخيزتلا عم ةرفاسملاهنم ىنتناتسا مومتلا ىلع ئرفاسم |ممرح عراشتلا نا ةلباقملا هجو -كأ اسابق انهد ككل وه وق ١ ندعملا
 اهانعمز تق امىابب تفعل ا تاننمالا ناك وقي نارمضعلل هاهردغ د ةنيمالا ة ارم ا عموالحرلا »م تناكواوس فالطالا ليعود د تلا تح ةلخادامهردغ

 رت 11 صاغ ةيلكنا عم عاطضالاب ءاهتدلاةةروص تقتحم حديطضم مان نمىلع ءوضولا اتا مالسلا هيلع هل وق ىف امكضنلا ةفلاذم ليفياكهلشنمو
 كوم ىلا ةياودراتةلإاؤوهحم مادر ومر مح قى ذواججدز عمذلا - نان سمة ارمالل كح كعفر نفاع كان ع كاربطلا ةاؤر لا كحيمل 1

 > امنءاسا عمو هقذر ق تجرخاذا يفاشلاو كلام لافوةنبنحت ا ل وقوه واب تمرر محجر ىذ عمو اا ىدز عمدلا ةارط ا نضاشاكو كرخا قو
 نإ هل صاح د قلطملاو نيقملا لصف ىفاندع تلارم نونا قالطالا نم هل وذ هل! ::لوصعلا فا نكأشلا وز وصفةقفارملاب نمدلال وصخ |

 سالب ن ويياكصنلا ضش و دش هنال ز ياكهناذ هماكحا نموكح وهو همدعبابطارتشاو ةبزلا نمءوضولا لوصح ىقشي ءوضولا ةيا قالطا
 2 ىشتاتتلا لوضا. رع ىثناوحلا نسحا اسس ثلا ضعب قانكاعامجا



 -«تم/ايفلا طو نش ةل لما نامي صب بلس سايّهلا 0 عبارلا لصدلا

 // ولم طا جن ذن
١ 

 5 نار فحمل 2 ا تجدي 5 دساب ويح هيج ب

 تم اوظلا ضني تجويإسايتاله 5 6 ةروعلارتسو
 و فاوطلى ب ع 7585:

 طي هنتي تدياوشمسل «تدسوط# ٠١ ل ١ كراهطلاهل طرتشيف رباب
 نا ولهناقرفلا يسب ىضوتلانا وج قح ىف انعم لقعي موهو كلل لايم ديفلا لا قالطالا

 0 9 9 يا ٠ سس عقاوشلا لوف 2 7 سايل اتساعا لاسناكا نقد ر#

 "7 5 ص 2 2 0 2 44 7 5 . َ 9 3 همي < و .

 هتولص ىلع ىبيرماتحا و هتواص جشول لة وارهال ليبت لع سالب ليلا نمريغب :
 0 يي ا لا يو هف 772

 .٠ 0-7 هه نقي 496 تيس >5 ٠ دفا حصا 17 7 و جيد | ب

 عرفلا كا هيل: لاتتسافنانعم لعونرمل لصإلا قرمكعلإ نال يصيب كك دجله ام كعسسايقلاب
 ا "اعاني ل ١ سايقلا دب رب عملا |رر تىاونبذ 7 : 6

 ها ل 2 كك دك رم كل 7” 9 تنم تاع هعرب

 ىكعاتربب تكره اذان ناترهاطاتراضاتعمتجا اذن ايس نان 5 هانا نال ل
 تا اصول يلب م ا

 لونقعمربغ ناكل صالا ف تينول عكا نال نيتلفلا ق ةساجلا تعقد ادام لع سايقلاب رابطلا
 امم نريتلقلا و سامبا تهقواذاانومد || سيمجتلا معا دو ١ يعج [١ كد >

 نوي تسلا ءيحرا ةقع مو : راع كير هلل حن و يعد
 نال ثدضنملا خبط اون و5 وتل متلك عر انما ليلعتلا نوكيا موهو عبزرلا لام نانعم

 1 4 0 ب ١ راد تيوب ا اقل 5

 ناكامتا قراسلاو ساّيفلاب متت وكيف ضيا لقعلارم اني رغد لمعلا رمان هندلارمح ناو منار
 يح تسن 6 ا ا الل“ ب
 2 اا ا ا هيلو ا ازد هسا يس ها محكم نااقع | مسن اص ا

 نتاسلاباقراس ن وكيد تعمل اله قاتلا ةكرانت لقد ةينخلا قرط ريغلا لام نخل هتالاةراس
 0 م دطنر ولا لان داود نى 0 تدلل ا ْ 3 0

 تالعأل او ٠ هيب 2 مر” هه : ى اوم اياب 2ع ىف م

 و هداف عليل للاو ةيغلإا تل ةضوئ ملرعسالا نإ هفارتعاعمدخلإ ىف يئايقالهم
 نس وعلارتسو ةرابطلا طازتشاف تينلا لوح تارو للارعْس اوهو فاوطلا قٌقلظم قبتعلا تيبلاب اوف وطي و مت هلوق هثدل - لا قاوطلا صرب تبج و هلوك هل

 لصق ىفاههنع تبا رمدق ةينلاو فاوطلةلامسمو  نيقلا كا هل وق مل ورشتلا ضعب ىف انكالضان وديان و نيت ىلا قالطالا نم صناارييفت بج وب

 ىصوتلا اج نسانلا ضحب لاق و ءامللا بيرل نيح هي ءاضوت هالسلا هيلع هناك در هناذ - لا ىضوتل اناوج حى هل وذ ككل :باتكلا انه نم نيقمل او قلطملا

 رعبلا ىلا قيسياك هلو ةقيقح ءاع نسل هنالس ايلا تالخ ىلع صنلاب تباثرمتلانببنب ىضوثلاناوج نان ةزمتلا ليبت قع سايتلاب نبال نمالردجب
 سايفلا ف لذي تدنامو ءاذ كلنا نم ةساجلل علاقب نسل هنا ىتعماكو داع ءاطؤعرمتلان يبني ء اف ءاملا نائابادخارماول ىدح ءاط اوس قالطا سنع

 نع رازف ىلإ قيرط نم ٌدوعسم نبا نع كاسل الا ةجندالاهثيدح ور ل ارمتلا نينند ل وق 0270 صنلا روم لعمل اورتن لب ةريغ هلع ساقيال
 د ةمرتح علاق هيو نيِؤرطلابه ذم هب ىضوتلاز اوجرمت هنم ءاضوتق ىفمزتلاداز دووطءاَموةبيط ةرمت اعوذوم هتع ثدرح نبا هر_عىلوم ليز ىل
 د هب ئضطوتلاز وييالهناٌ املغلا نمحهريغو ليحاو فاش كلام ل وقوهو تاس وبوبا لاق و ٌرضزَو قاىساو جنبا نسحلاو بيحب سمحو عانوالا
 وضل فاساي ىرياكمت | هنع هند ىضر ىلع نع ئجغمماىف هالة نا درو امالاا هيلا عجر دقة ربغجلا هل وهو لات ناَخ ضاق ءَيصَض و ىوايطلار نه وه
 كرايطلا الن يمن ال ول ضلا ىف اني ت لحل نال سايّقلا نال خ ىلع صنلاب تبا تنل قردكحلا ناكل ضيم وه وكلش لوضع فإنك سلا لاق هبوب

 اهل بق نافاانعم هلوق هلل ملوصتلا هنن عل اا نكاريغ هيلع ستيل ايقلا ل تفاهم هيوادهرعم ئتساك لاو راب ظلاب هلا ا ضاكد

 سايصلاب تبا نجلارت اس ىقءاتبلاو رملتيرولامهت لص ىلع نينلو ءاض وله لص قئزماوا!فعي هاءاق نمعالسلاهنلعمل قب تا واتنِلا وه ورمكدلا

 نيليبسلا نم راخلا نم فاعرلا و ٌىفلا ريع كال سايقلا قدرطباك ةلالنلا قدرظب تراث كلذ لبق كرمْغ ىلا سعتبول ىتعمللا لو عمومكىلا نكي حل ولذا ىملع

 اريتكة لغه ناعما عوق وزتك م التدهلاو ريغ نم لصميإاجضلا لول هيف !تثفاهتماعوقورثكاو قبسالب اعلا و عملا ارشكهقيسرامم
 انالخان هنعاك روم ىلعر صخب ىتعللا ل وتتغمريغ سايل الخ لع ضتلاب تبان ارمكحلا نا نمانركم ملذنج ى اان هك نم هل وق كك ١» ندعملا فانك

 اله لوفناكلاس جي لتي "كى ثبت [لييزل نبت ق عاملا غلب اذا مالا هيلع دلوقت سس ةيالمن اة -زلا نيتلقلا ىف هل وق هين » ندعم ىف ازك عفان

 اعادداتحم لمعي اك ةساينلا عوه ورغم ةرابطلا ءاقي نال كانعم لوقعمريغ ناكنيتلملا ف ةساولا تعقواذ|اموهو لصالا ف تداول مك تال مخ ربع ساما

 زن حزتبارما ٍريَتزلا باو سابع بنار هنال دا ذو أ دوبا هفعض هنال شح هتزوبث ندل د: سل كيبذحلا اله ناىلاةراشنا لصالا ق تشو لات
 رجلا و ليلاس ار هن اذ كوتش موحسااًضيإ ةلقلا ةنانلا تمام ءوضولا رب نك دزنف ىولبلا هيرمعت ةثواح واش هنارملعنامملعا يتحد كانه ناكولد

 ادع -ليبقلا نوكاموه٠ هل وك 0ث: لوصفلاو ننعللا ىف نكصعي اكس اصلا و ميلا ستقع وعل سوزيغ ثيعلا اله تاع ا لاق ذل امفردغد
 ”اىعا لوقوهو ن وجاك اق م هباضدا نموزئاج سايِقلاب ءامسغلا تاتا نا ٌيِعفانتلا به له وكم انوي ساقلاب ءامسالا تاتا نا تالّتخإلا لصاو

 لعاذ عفر ىلع تيرم سمعه و دجو اليرغيتكل تحل نم كار ذاوعنمبرملو ب وضنم ل وعقم لكو عوفزم لعاد لكنا ىلع ا وعما نيس وخلا ناانآ 7 ةفينح ىلإ
 هالك ىيتنا كل ةزاوج ىلع ل للعقم لكو كعاف لكهيلغ وليش الوعفم ةنوككلوعنملااوبصن ه*لعاذ هنوكللعافلا اوعقر مهن |! بع ل وعم بصنو
 راصا ذا بتعلا وام, نم وهرمخت |اهن | هرم سيل وهاني صد ادع ورا هاكحاهيلع ىرجف ىا - ا ارم ن وكيف هل وق هلل“ مب ةيعفاشلا نمىداي آن وردفلا
 عضاورملاعيقنو تصنللاو ثلثل| ىهو ةمرحلا ةبرظنالا نماكريغ ةمرح قوف :وح ٠ ةخللا لهاقانقابدل صلاخرمساوهو د ارْسالاو نايلغلاب اركسم
 هركس كالا ةيرشرالا نما ريغ برشب بجب اة خلا نم ةرطق برشنب لحل بهيدا.اهتسمرف كيلوا لتتسمرضكيب انهو ... نتا اذا بييدزلا
 ىلعالك نئاخ ىلع نكيوحل لو خئاريبعلا لام نخا هندل ل ويق كل ٠١) لوصفلا و ندعم ىف نكرب شف امكحاهاطعا ساايقلاب مخ اهامس نمو ان دنعا نه
 اهريست ةينارقلا صوصتلامظنل ىناعم او قراسلا موهفم ىفربتعم ةيفخلا ىنعم نارمل عذ اعوفرمٌئ باج ثيي لح دروامكعطق سلخ ىلعإلكس هتنم
 5لي عطقيف ةقرسلاىعم هبلع3 لصف ةيفخلا قيرط ىلع تيما نفكوهو لام ان خاب و قرسي هن ال -شابنلا هل وق هلل لبق انكةيوسلارابخالا
 ١ ىف اسحاوصنخم ىلع ىف اعلامي عت تينا ىلا عيجربل هيلع عالطالا تش ناديفم قيقحت هاما ااه ىفد هعبت نم و ٌيعذاشلا بهن موهايك

 -.(ىتناشلا ل وصا .....دعىشنا يلا نسحا

 م



 ىوشلا سايقلا ٍتيلرعن ق شح ١ سائقلا و عبارلا لصالا

 رغ 7 ١ يعل حد 2 1 يوي + ةييل فاح لو 8

 ديزل دعمسالا نه واطياوت هرم ع هدكداوشل مهد سرفلا ىواسي سعلا نا نم ايقلا نم
 ارمهداؤسل ٠٠ 277 تييئلاوم.اللااا بعل !"داوسلاوبجوةثبسدلا نبا امورك اوعوح ١ امبلبانا

 لاظبإ كي ةياه الو لولا دكا ةيدغلل كاسال ف سيال تجدوا بغل 5 ديل ه .٠ .٠ ص يك م هلا اظبا كلا ىددي انه جكلو ةلهلا دوك كا ذداجج ةيوغللا كاسالا قت مجاب
 ”بابساللاطبا كات اناكلا ل. مسام وتت مر ما هسسسلاك ْ | دعو : انقل عاذإذ موصل نيم عودا لَعَج تلا نال كلؤوةيعرمتلا باس الا

 هدقض 4 28 اى

 لسكن

 يكل 2 ِء هك 2 "ليوح عإ و ع . م. 0

 » ةقرسلا يع وه ىدعم لصالا ف ناكتيبنلا ناتي ةيفخلا قيرط ىلعريغلا لام لْخأوشو ةقرسلا نم
 4 00 ص ا
 3 ناكربكحلا كاتبة نصرت عااد رمكحلا نأ عاذل مويهلإنم 01207-

 7-2 مهل. 0180 عوتلادهيتتفسلا رتل صلت ىا ١١ لعلام اب ام وج و رس ومد
 ةيقرلا قاتعا لارا وكميلع ضوضتم عزملا نوكيا موهو نسم كاامرشلا لادم ردغب اق تم لصالا 5 م ايم 5 44 .٠ ره و ٠ .٠ و لادم ّ. ع ذا

 را ني ا رو .. . 1 نمايقلا دك طوس نم ١ تاو مسالا ولم '
 5 د يي رع م ا و دوو 2 ا انه ند

 ماسعط»لا لالي ف مساظلعماجولو لتقل انكى لع سايهلابز والا. ظلاو نيبملا ةرانكق ةرفاكلا
 جه

 الب تانج ونضع تما سما رو ١ نمو ابنك هين 1  اددعاو سما ىينغالكن زاهد عماجلاو

 اذاعي ايلا (حصلاب .ناوصح ةللز وع (وصا ىلعسالا م” اعطلا فلاتس ام 5 نع اد حا دك سا زغ 0 ا
 0 7 3و ا 2 يس ماني ويتم لا

 ان تل / ٠ ب 9 هه يي و 5 اني ه٠
 3 -اصمروءانب ايملاياه لعب هوصي قدرتشلا "انا قمت
 ىرشلا سس ايقلا اي وص[ نم حاو لكن دا انو ىلع سا يفلاباه .( وصي ل و ف ربع

 كدمأع هةصئمل > لكحل ه1 ؟ 5 ب ل لا 5-2 يل ناعم

 كك م لصرلا جو اىرججلا كلذل دهيعم لع 6 نيو دبع ب 2 ريب وه

 كلو هلل ملقا تاغللا ف هساملءازجرلخ عاججلاب كل ذزيرملو مح الاب وتلا ىلع تيمإلا هى زلا ىلع مه دال قالطا ىا كلذ زاب هلوق هل
 صوصخا نم صنلا جازخاىلا ىدّويوهو ةبلعتاضيإهن ال ةينكلاب سافل الطي ىلا ىدوب ان هل اقياكةبعرشسلا باس الا لاطبا ىلا ىدٌّور انش نالو
 انال ةسيق الار اسي ضوقنم هن غارمكع انفلع ا ذاد كل وق لح > ليش نيكركمتذ انيلقام ىالذع "اع رشا سايقلا ف ةلعلا لوقنانكل نما ىلا
 انلذ هلصات ابنا قاك معلا ىلا صوصخلا نموكح تصورت ىقساَيملاتا نال كلذو ةريبتو ضصوصتلا نمرمعارمانمكحلا قلعت عرفلا ا ىدعتاط

 صوصنلا نموبعةلامكح العجم ٌالواومع ةلاوحس الا تاتا هذ نحيا هيذ نال صوصضنلا تال ةلد نبَو ةيعرشتلا ةسدقالا نابو هيذ سنام نيب قرذ
 ةيريشم ةلعب عرقلا ىلا لصالا نمومكحلاةب لعت ليزحسالا هيدعت تسيلاهناذ صوصنلا تذل ةلدو ةيعرشللاةسيقالارتاس نال عت الا تازنالاعنت
 أمل صكحلا نال ةسيئالاو ناسي ضوقنم لهوا نم دع ل وق كك »ب اسعلا حوتت قات كةلحلاي سيقما ق و صنل اب صوصنملاقمك#لا تاذزناذ ادب
 تباك |!قاكومعلاىلا صوصخل نم مكحا فص وزييقت قساَّقلارتانال كلذو ريغ و صوصنملا نمومعارماي مك قلعت عرفلا لاى دعت

 طرغلا لانو هل وه هش ١ لوصالا بكى انك نلةامءنع باولو باطلا ف عطةل ا اهرساب تاز ه0دلاب ضوفنم ليلختلا انها ضيا د هلصا
 ناميالا ناف لتتملا ةةرامكىلع سايل ابرابظلاو نيجلا ةرافكىف رفاكلا ةبقرلا قاتتغا وكي اكول وحب ]| نسماخلا امرشا تاوف لام ىا- نسمانلا
 صنلا ىف ناب لاه فضي 5ليقمربغرابظلاو نيمعلاةةراذكىف ةبقرلا نا" كساد نسايقلا لل هانل5 ةنمم ةبفايرس تف لا عن هلووقل لتقل رانك طرش
 0ث 17 لوصفلا ىف ةكمكحلاق الطاوه و صنلا تجروم لاطبا نايدلا ظرمت ناكف رضاك تناك ةنمّوم ةيقرلا قلطم ءازجا ضنلا بجوم ناكق
 ,نعولطم م احطالابف صنلا نال نوجياكسا يلا ان هانلةرابظ ةرافل ممالك نا عما جلاد هل الخ ىنعماجول تناتس هن اف وصلا ىلع سانّلاب هل وق
 تاوج هيجوم ناكف ؟اعطالاّقلطاو سيسملا نعكولخ © ايصلا ىف طرت هتافانيكسم نياتس ماعطافعطتسيرمل نم للاعت هلوقل كل 3 ساس دق
 اذ و نسايقلاب صنلا قالطالاورت ناكرابرخلاةرافكأ مهتم لحلو لكن هل (وصلا ىلع سارقلاي سسييسلا نعالواخ ما طال ىف طور: ولة قالطالا ىلع ناعطالا
 ىكاخلالاقدان دنع لا اكو امرجن ىقسنى لولا ىلعر لاقتوملا ذاوصطل!ناوولعا آلا (وصلاب لل نادل وذ 0ح مقنلعملا مالك يصوت انهز ب

 اهصنم عطلا نال عجم ريغ سايقلا ان هاناق ىلا نعزمجعلا هش ةعماجلا ةلعلا و ةلماكا رع كالت عجن ذا ةعبس »حلا ىف* اية نلت موصيىا مثوبصلاب للح
 عررضلا نال صح ريغ ساسلا ل هانلذ - ناضمر ءاضق قع هل وق هش مامر ىقببف هل ىدبإلا غلبني ىتحرمكس كر اوقل ف كك لاعت هلوقوهو هبلع
 لاق لجا ال لجرلا لا د يدملا تايلع لاق د ةفرعاذي ىبضم ىتحرمصاول هٌثعتمتهل لاهل الجن نذاهنع هدا ىضررمع نا ى را هبلع صوصتم
 سيل و ىلا ىمدلا ى ارب لوق لله لبق ن اذ ثوصلا زوجي الف ىرملاب هيف صن ثيحات ان نمت هطعا م الخلع لامذ ىوق نمدحا نبه! «لحرللامف كم وق نع لس

 عرذاط سايجلا هل وق هرب نرعملاو ل كتيقوتلاو عامسلا ىلع لوم هن ال راد | ىلعىّرلاب لمعي لايفري خلا كرسالا لبق سايق هب كرتيىتح صنب
 وق لل نب ىتعملانوكفرغيامن ىفاتلان ابي و ىوشلا سانهلا لوألا نامب ف لاذ ةلعلاوهو هنكرو هضيرعتىف عون سايقلا طئارنت نا مرصما
 :#.ةةمكجلا قرسعلا عام لاق نمنلا قىقلا ةَلِفلاي ها ضنلا ندعب تدان هيلع صوصنملا قرمكحلا نا قاوفلّتخا نيسايفلا ناولعا- كاكا باترت

 اكصنلا ىف ىحلا ةلعلاب تيذييرمكىلا نا لن ةرمسا انملاةو عرفلا فومكحلا توب ىلع هلال للل تعض ةلحلا ناو ةلهلاب صنلا ندعي هءلع صوصنملا
 كوّملا ىلا ةراشنا كرخأ ىلادكحلا بيرت هل يق ا: مب ىلعف فاشل ل وقوهد هتاونتل 5 هيدرعط صتلاامتاو هيلا ى لعرب ر خا عضوم ىف هلم نحو ىف صنلاب
 ثني ىمس خلا نادل ةيون الاساس ىلع الذم ل ومس تيدي نا ىظتنتب ةغللا ىتعميق لماّتلا لايق نآف - كاذز ب هل وق ححع »ىفاثلا
 .ةعاجتلل عاربشلا ىلع نسالاحساقالطااضيارعت وج انى واب هلعر_خلارعس قالطايصبف زل ىلقعلارماخياضيإةيرشالارئاسو لفعلارم اخبر هنال
 يتلا عاملا ىلع لس الاصس قالظا ان ز وجل و ةيوغللا فاعلا قلماتلاب انا ةيرظةلازغاسك سجل وصتسا تورث ركش كنا, بيحاا ندب ةكوتشتمل ا

 ...٠ امر نتف ىعرشتلا سايل طرش ىف مالكلا نال ةبوقعلا قا عمو اسحب هن وكلذم ةيعرشتلا ىلاعملاب ناجم ةيجشل اركنمن خا داعب ةكرشلا
 ] -(ىناشنللالوصإ! ... .2عىشاوءل] نسحا



 فالكل ةمولعملا ةلقلا كح. ظ 207 ماما ن عئارلا لضالا

 ةميالا ةلعلالانمفامابنتسالابودابتجهلاب عاجبه بكلب ةلغئنعلل نوكيا ءامت 3 ِ هع "4 خير قد و لغم ةلير
 ملط. نذل نول اثر ناو ا حرص المت كا

 2 لا مر 59 م 2 5 مسح 6 * حار 8 211 اه و ديرو 41 57 ْ

 عسل ع اكليل سيب كادت هلوق ف كاليتسالا جيل موتنا لع ثلا ةفاوطلاةزتكباكأب
 ى تيرا“ "لإ  لودلا | تاولظلا جنك ا 5

 يمن 326 دب هه طنب 1 06 2 - 2 أ #7 و ا 7 ا رد ١

 ين رح مالشلاو ةولض هيلع ملدا كوس امقسارعت ني لعوب عنو نهرب انج
 - 2 ام ءارشم ١س -ريبلا ربك

 6 د نيو راع لا 0 ا د
 انما طلاومكلع نيخا اوطلانماهتإ ةسبت سبل ةزهلا السلا هنلع اقف ةلجلا»لهرمكجب ربا ّس

 ا" ىدراوجلا ب ١رسبعلا سورسلرو ١ |فاوطلا رلى ا دوو 8

 ا زللاو باسكلاب ةلولعملا نلعلالشماك ا نى !مننتايقلا 2 0 ١ نورس ايلا حتهلوق كل نكو كاولقلا ةلكبممل قع ةيبلاه ةرانلاكت نبا ق كسا م غيت ان اص ساق مج با | هه ل 5 3 7 ءاوج 7 . لس | 3
 هه هولا 7 طع )| بع ١ 12 < كيب ب رض ير“ 2771770 ف

 ( هتكيتيلواعرمالارستل قانا و ضرما راظفالا نا عفا نيب رتصْلامكي ننكر مكبس ١
 ع امم الرسالات لب تل ع 5 تا

 لاقونغمل ل هرابتعابهرخأ مايا ىلا طيخاتوا تقول ةفيظوي كايالا نمر ظن حرتيا م قييتتت نم
 0:77 يل ب 2

 حربا ضخيرتلاهل تامل هنالوخا ب جاو نع خقنرخا ابجاو ناّصَمَر ماياق يوناذ لقاسملا ةفينحتلإ
 سراطقالابىا "مااا | وص ١س موصلاب

 لع نعسشنلاٌخارخاوهو هني ةرلاضمنلا حربا كلذ هلت يشيل طخالاوهد هند يرلاصمدلا
 )م رموز ىلا لا مرئاملا ل و 7 و

 4 ١ ه يد 5 يق 5 4 0

 أتمناد مان نم ىلع وضولانسيل مدلتنلاوةولّضلاهيلغ هلوق ف ةثسلاب ةمولعملا ةلعلاٌلانمَوٍِلْوَأ بجاولا
 نتورياسكل رينا كمن نصنلا فاض يم ليل ختل صعب المن ىلع ونت اعقتكل ةماعلا ندع لئلختلا صوضنلا فل ضال نارملع ا 1 فرعيائاعت هل وة تأ
 فصو انكوةبقر قتع باج اقابلزنالو ةبقر تعا ناضمرر ابد ق عمال مهلسلاهيلع هل '.قولاوس ايه وحد ىنتملاو رتل نافعا ف فاضوالا

 ليال ذاذ كيل دزيغ نم للعملا ءاذت تصو ىايرصصبالكن |َقلَعاضي ا اوّمضت + ةمالا ئطوب ٠ انزلاب نبغلا كك عاترافكلا بجي كح لهالا عاق دو ةبرحلا
 لولا قرع عار عوسا كى - حاسب ةلوق هل لَوَصْفلاَو قدها ف 1 داهتجكلا دا عاجلا وأ ناو تاكلاّما وهو ةلع ىنغللا نوكمب رعي لذ نم
 ل تبموكضعب تلا قرم جاو وكيع ن :وضاوطرمبن الى |ةللعم ةليغ او فون ءارت مريخ مكيلعن (وقاوط هلومنز للع نسب هتملثلا تاقود الاله

 .ةرتجلار ملاذ قاوطلاةةرثتكى ا ةلغلا نفع كب كل وق 622 ٠ هيلع وذا ولم ةل الل تقاط ى نوف ضعب لعد اظمكص بالرب لقت ضعب ىلع اكريخ
 لبعلا قع نانيتسالارحرحام وقس نضج نّموهىلا كرهلار سرقات ترحم قس وه كعاو ىاوطلا زنك ةلعلا و ئراوحلاو ليبعلا هيلع ستتقملاو
 وبا بهذ اثلو دامتعذلا مزيف هتلعاو نسكب سلاهروش نا لعل نجس انهنو كساب تبي هل وق وكر فتدأ يع ىولومل لاذ انك ءامالا و
 اكريغو ثلا ةنينملا ل هانم كريغو كلام لوق هلو »ةركمرتغ هنا ةْسعوباو يما وٌىعان هالاو ىروتلاونيحا هكلامو فاننا و تشو

 »هاربا و ةمركعو نيدبع انا و ”وطسا هٌليحاو هاك او جفاشلاو قيلفلا لها نماكربغو ىن لاو ثاشلال هانم ربع ءىعاز والا ووضملا لها نم
 اوركم هنا ىلع ل كيب ات اللا قاعم ق ىوارطلا كركذ اه نكل ضن[َنيَك ناعيا ور و ةيفنحلا نم ىواىطلا ةراتخا دؤملا نبع ننال تاركيست! راندا ءاطع
 - لا اننإىص نساتذ هلوق هن ملوصحلا قانكرات ألا هر انغلاق وهلا برقحلا عض الا وهو اهنزلات ئوركم هناانبج تا نم خركلاراتخا هاجرت
 عبس كرجل هالتسلا هيلع لوقت سجتل اعمل رم ل عتأم !باقللاي طول ذم هنت انقل[ نالت ثلا, تدنن رول اروس نع ةساىهلا طوس لبق ناذ
 *يلب ىلمتيسعت زوجتك 5 ووخلا ةلعيرت لابد كر ووجلاب نسخت سموهام ناب هنن بيحب و رول اَروس ىلع توسبلا فن كسلا روس انا كا سا تنك
 ايي 5 يفاَنس اذ نونرمللر ضد ارضنا ةنا هتاين و! ىلاهت هل وق ثلا نكد هل وه ها: ن هما ىف انكزئ ان اير وعض هيام ىلا ةيدقنلا ماو هيف ةرووض
 !ًقراتخانا-رخأ ءاياى اهل وق هك لوصقلا خان ؟ةىدص طرده ظن قاتم حجرتن إم قضت نما ونكتيو لاذع( وضلاوراظفالا ىداسي نابرمدملع
 ناطدالاو( وصلا نم ءلننعرتيلا وهام نيعللارابتعاعسلا بتلطلراظدالا و ثوصلا سيسري قتلار اضف نونواغنتهر اريدك ق سانلاورمقسلا ةقاع راطن ةلاربست

 هلق كش نزعل اق انكالصا سلا قام لالا نذل لامككلاو نصنقلا نيون علا هيف نيا مقل نيعتم ادم ذوسبلا نان اقولصلا تالت
 :هدرخاب جلو نع هل وه نك » جامتللا ف اةكهيلع هلدة مج ةفنح نا نعةزاوزلا صعق عقباك ل ننلا ىون مت الرخلا ضبا هل قب لق رخل اجباو
 لبلدة واي ليل نبال اشيك هنال نمارولاب ةنضعرلا تبثي ل5 جظعلا لش نلاب ةترانةئزعلا نآل ل وهلال يبس اكمل ل دوا سارقرعتركذام لوقي نكن
 نبا قع هيّتش||مرطغلا جذب ةصحزلاّقلكت ه اكزتغو هيقفلا هيف ىوتسا قت ةقللا ىدعم انمولعمر صبى نلاوق ةل "ل نلاب تدان تال قالا كك +"ىلا
 هب قلعت ىلا ىتعملان وك كاةلذز ذا ىف ظوتتلاو ةقللا تعم حاشا لل للا نابت بِمَا ةدال ناب اب نم انهن .ك قبكذ نعي ط ولع عم نيغوتدس د
 - 1 ليقانك طرنتي نسف ناتللا لها هب تفرع اهم عضو مزدغ 3 نمنلا انك ت بانا وك نااهاق ناسلاَل ها ةقرغي نة فلا اص وص: ارمكحلا
 !ةلعبدل يق تدع» ءاشعلا 8 كص نعي نم اكربنإللا موكب ايت ن وعضت نيحورعتلا وام لم ةالشلا تاقوالا 4 نّه دعب هل وث تع
 انوكذ امل ملا تاوط لم تبَبِلاب وطي بالكل تلا لبق ثآوظلا فكة لب كرها كس لع نشا يق ناكلار دس نعةس يل امقسي نجني لق تف
 بلملا فا قدوس نم اوألا نوضي اوان معزرتللا نك هل فرم انلا عم * انوه عئلاةلاخ ىشتارقلا ف لخ لت:لب لخ لملاو قئاضل ف لخ لاهنا
 انتِهقاولذةرملا فابن ود هيف ظروزضلاناكف هقاوط ملس ول و هولك كر ةانلا وز دانالا كرت كيو قاوطلا نع ضض عضا لما كنه ىف هل لخ لماككتاذ
 هو ههالْخب درو نمنلا نآالا كلذ نساّيهلاك!لوقنذ كلل ةوملس ول و عرفلا و لصالا نيبةعماج ةلعربغ ف ارا انا ناكل سايلاب هروس ىف ةرابطلا
 هل ف تسلا دع اكوشد سيملاهلباهم ساشلا انه ذ 5 كتنأ مدس ةنأ زق هات لت للسفن ا بلكلا هل ةاذا ا نحل اتا كرايط مالسلا هيلع هلوت

 - نئقاشلا لوصا| ىذتأ وكلا نسحا| ٠ لقعلا نازم تفك كلذ ةنزاوم لعب حجرتيام



 .ةلبسلاي ةمولعملا ةلعلا شح سم0 نسسايملاو عيارلال صالا
 كعجف امم تاج |( 2 سلا 5 1 | 0 ١ مكان 8-5-0-5 تو دعا < ظ ٍ

 ل ا 0
 هظسل دع ليزاولىتكلااكتموا ل نتاسم(ونلاىلاةلعلا 5 نبكمكعلا نعت هلع لصافل ءاخرتسا 7 1 ف دشل / هل م صقل هلع. ما 4 نكن

 ١ ١ 39 : مي

 موس مات
 اارهاتبةااهك ار ةاالعاقو

 ا رسما

 |(" مانا ىا لا 5 و ام ةو النواختشمالا كا 5 5

 مل لارطق ناو صو رض مالشلا هيلع هلو كل نكوركسلا و ءاغالاىلا ةّلحل زب كرك اىذعتي كانك , ده 7 رك 2 له و 2 نب 555 .٠ 3 ل نيالا 5 ايليا يّ .
 مط اقناكا »م سس لإ تنم د تاقل باظت لكلا ىف ءاخرتس ووو حماجبا د ام ءاضرتسالا

 -- و 1 3 نا سا هه ربي تب 2# اه 06 )2 هه أ

 ةمااةرصنلاىلا ةلعلا نصرك! ىّزعتن ةلعارلارافنال محتل ةناناطدربصللا
 "تكن روخ امتنا *“ ساينمزكو ثلارا يقل عماجا اا لميا ورع دمناذ ابا ول ب ىلع

 قح مك كبثيفريغضل قح ىف بالا ةيالول ةلعّمَعصلاناةاههف عاججلاب ةمولعملا ةلعل لانو
 "١ بالا و 3 ارم امال

 ترالبكللا ىلعتيف هاله قع الإ ةيدلو لاوزل هلع لفع نعئلبلاو ةلعلاد وجل ريض 2 : - 3 7 35 2 طع 5 ىل « الل
 ١ حاطدلاو يالولالاوزاكا ار ىلا 37 يم و

 اهريغ ىلارمكحلا ىلاعتي د ةضاىتتسلا قح ىف ةراهظلل ضاقت الا ةلع اللا انساو ةلعلا نكي
 يع قامكع اى كص اقحتقلا : 0ع هل

 تبانلا كلا عون نم ىلع ارمكحلا نوكي نا .هنحا ني عون ىلع سايقلا لوقن كلذ بجيوحت ةلعل ادوجول م 2 و ديدن -. 0 نهم 4 / كر
 من حرقا ىلإ ل ضإلا نم المعمل فاكرلا وا لوب سلس نوجد ظ ا ١ ىرقلا شين

 الدلو ىف حاكنإلا ةيالول لخص نان دام عونا فداحتدلا انتم هسنج نم نوكي تأ نانا و لصالا ف < هب 55 2 5 د ىلإ ه سس هلع 2 هلام يره * ادع“ 5
 اعل ابلار سك اسرعبارتلا ة معن رواق وكل معتقلا لازصالانئ رتل قفا و .ن اب 7

 ىامك لحل ناسلركن يت [ةيككلا نكو توخلا كان نقي ئسشسبا لاقي امك صم لكى ةييعلا هلة مركنيءتامناق ةةلسلاةةولصلا هيلع هلوت ف هدغلا نإل -ةلع هل وق هلل
 |نكنوترغموقاا وملظ نينلا ىف ىتبطا ماكو هلاونرمغ هَلّاَلِج لجملوت ليلا انه نمو ركبنا ح اعلا غلاة كا ةيردجتلا ل ةىخاصاير كب هس سلذلا ليف
 الذاسلاج ما نمو ءاضوتيلذ لاجاس لا ءبطضم هان نم هرررهرحر ثللامءا مالا لانقف ءابقفلا هيف فلسخا زل رمكحلا ىلعنين هل وق هلم » ةوابزب ندعم ىف
 وا( طضم# ان نمئلعهلاع وضواكصربا صا 5 ةفينحولاةامذلا لى َنحاو قالو الاو ةعمبْر و نين لولا هام ىجرشزلا لوقوهوممون لوطي نادلا
 -ةحطشصان م ىلعألا غوضو المنا ىجخغلاو ناهس ىلإ نب داهحو ىدتي ني نسخ او ىر وتلا لاه وعوضولا هيلعذ دولا لع يلا ليت نإ[ تنسون ولا لا. اككوتم
 عاجلا قرح هناذ ةيعفاشلا نم قزملا لا ءوضولا نطقت: كليلقلا ثوثلا نا ىلع ءاراعلا نجا ناطنقلا نبا لاق نحو لالا هلا ءوبض ولارمتان لكىلع عفاش لاق

 دجااثينلا كا 62 مكتمل تتسم موتلا ىلا هل وه لح لوصخ (قانكولعإ هتئاد ءوضولا ضتقنب خموطصضملا مونانإ للعاوعمج | واثدح هليل لعجو |
 هحدرىنبعلا ا ورظنا لوقيذ ةكرالم ىلا عت ةردا ىهاريرد جوس ىف للا نا ذا سنا نع تاهل خلا ف ىةممبل اك وراطو اير صان ثيل ىلا نمرمأمل
 قرييغت نونجلاو لقعلازتاش وهو ظيلغ ةرإب مذلب عم عاملا نوطب ءالَمَم اوه ءايغالا ىلا هل وق ها: لوصحل اق |نكىتعاظىف كدسجو ىدنع
 ءاخرتسا ىف م عضل» مون قوض ان وكلا ملا ودكجلا ىلتغت ةج.و لعل بولسم تون اد لقعلا ب ولغم هيلع ىهتملاف لقعلا ببس ةركفمل اةيوقلا
 عزت قوف نانوكي ضيكف كلاسهتس الا ءاقبل دوجينلاو عوكولاو ناقل ةلاحايساكوكسلا» ءاغالاب ل صنع اجر هانا خوتس الا لبق ناق صام
 نمارح ىف قوذى اءاتشلا نمرحا تيصلارمبل وق كريظن ثونلاب ءاخؤتشالا نمرتكركسلا» ءايغالابةلص احلا ةكسللا لا دز نا»اتغم لبق ميطضملا
 هةولص لكل ىكضوتو ىلصو ىلتغامن الرخا ىف شيج ىو تن. طاق ثييرح نم ةعطق نهد ىكضوت هل وق 000 ن دعما ف انك درب قءامشلا
 «للاراجفن:لعج هل وق ن٠: لّوصحلا فان كى نمزتلا تو حا هحرخا خلا ةضبحلاب تسيل و قوع كال ذان يا در ىف هريصحلا ىلع ثلا نا
 ليقىضوتلا ب وج ول ةلع ريل ارائقن عا لاذ تيك فرعا لع ظزتنن ثر نىلا و 5 ولضلا8 ذازإ ءوضولا توجو ندس لق ن اف ئمؤونلا بوجول - ةلع
 المدعوة وجو ثلا راظلا باجي للع مالسلاو واصلا هيلع ىثلاو ب وجولا قحف سلا ةلزتم دوجولا قح قوش و دوج ولا هيلافاضيطرشلا
 ريدصلا حى بالاةيذلول ةلعرشصلا نوهريغ ةفيزحال(نائصاقا-انلداعف عاجيخلاب ةمولعملا ةلغلا لادم «لوق هكر من نعل اق انكاب وجو
 انلق ةلوق هيثردب ندعملا ىف انككروماب وقيل هيلع ةيالد ىلوهلا لعجا نلف هحلاضم هازل نع رجا عريغصلا ندل اله هةريغصلا قح قرمكحلا تدشخ
 تناوجب رملعلا لهل نضعبوناذرظلا بق نذ الذ كولا تةارتخب ةخلابلا اكن حب هناك هلا لئاسنم تلت انبي هذ قل دل ا ناودلع ا - ذل ةلعوغصلا
 انح ملا يشنب ةخلابلا ل وتت تا هي له هن[ةيقاثلاةلاثتلاو كالذ نحاخ هز فلا نمنح نع توه لتللا نبا لاق و نويل نم هتك لذ
 ندصلا ىهله > ىلا قعًرط ىلع ةيكلولا ةلغ نة دلال ةلا سل نوتياكتتككلا لدع درو! ئصانتعتال هاءاشلا#ةرابعب حاملا لعن لهو
 ىكب دل ةيالول ةلعزغصلا ان ندع 2 ءامكحلا ىنهتيف هلَوُذ ق١ لوصتلا فانكفاثلا عفا تلازاتتخا و لالا نزتخاؤ ةراكبلا دا ف الغلا ىف امك
 اقاقنا ملعون ةردغصلاةوكبلاف ىقنةلا ف ةرائيلاوركذلا قرغضلا و دتعة اقل طة رخصلا ان نتعةرغصلاةلعب ةديغصلا قح قرعكملا ىدعتيةردغصلا قح
 ةصق ىف سس انيعنن ثري لخانل هاك ندع الات لدغ مئلع كوب لوبخصلا بلا و هلاذ الخلان دعا ملعون ةخلادإإ ةركيلاهاعامج اهبلع وياك غلابلابشنلاو
 ل وصلا ىف [ن كري لقلا تف كلداهيحر نال نبا طسنلا قخ هنققح (” اهطاو اهثهلاكوو نحل هرعت اهربزف ةهرئئشو اهوبااحفت هاعوكرمركي ةيراج

 هلل » نلعللا فانك ةرابطللاًضفان اهنتح قمنا جورخ نوكيذ اكرابطلا ضاعن |لعيالازعفتسل ككل ذو ىض وتل اناهرم عرشتلا نال - ةرابطلل هل وق هل
 نانشجل اف داحتالا - هجم هلق نلت 2 جابمملا انك لوقن عاججلاةئسلاو باتكلا ق ةمولعملاةلعلا نايبٍنعبىا -تللذ نجر هلوق
 كل” لوضقلافا نق ساجتلا مرح و نا نيتسالا رخل شم .لإمما ةينآلا لغم ٌتصولاَو ةذاضالاكتعص ىف ناناّمخيو تصو ف تامكحلا كوتشي
 ف تدحت |حامتالا ةياللو نا امكن الاه اري غني هنكل لصالا مكح نييع عرفلامكح نوكي نا عونلا فدا الاب داره ا كا' عونلا قداحت الا لاذ هل وذ
 ىقاشلالوص' دع ىثاوحلا نسحا ١لوصقلا ىفانكت وسلا نكاوسو ةرملا ف نيلح اف روسلا ةساحن كل نكو هالغلا ةيراجلا ف نيلحملا

 هل



 عاجتلاب ةنيفعتسملا ةلعلا ثدي. هبل ا سايٌملا و جبارلا لصالا
 ف /رع . 6 3 /« سه و

 هه 3 هند ع ال ديلا 8 0 ه نه 00 8 ع “5 7 هج هه

 |طلاانل كلّدكو رتعصلا تدل | فرمكحلا تنشب ءابنذةلعلادوجول ةيَراهجلا نال ةيدلو تجف
 ّئ را 1 9 ا تاهنإلا ةيللد ات | ةيالولسش عون حاولا هني درغصلا ىا ٠١ امصحتو سيال و تنص نمسح الو

 -ّ 3 هكلو ةزاغر

 الغلا عولبو ةلعلا دوجول توتا نكاوسر وس كلارمكملا ىن عنيفه از وس قر وتلا ةسا جن طوقسٌة لع
 رفضا ةليثطع !"فاوطلالا الاهل نجشرالماطلاكا سرا اي وقسو# ٍ

 |" دعما كملاداحا كا منلقععم ع لبلاى١ امج رف زال لاثمو لعل انفك ةي راجل نعةيدلولالوزيف منال ةيالو لا هز ةلعلقعنع

 2 ب .-. ء ند 2 ف *»|اىه يب هه ١ هكخو ري م 5 1 ص

 ةلنوبنؤشلا ةسان جرح طق سهام اما ثيكلمام قحق نال نتسالا جرح ام وقسةلع فاوطلا كام
 هةر يمل“ 0 ا باي املاكا ا 5 0 0

 هه و” فاوظا 0-5 41 ٠ ها ناو ده

 لاما قبال ٍفرصتلاةيالوٌةلع غصلا كن كو هع ىماككرحلا ك3 سند نم جرحا انه ناو ةلعلا
 هك و يدر راخلااف مكن نتسال نري ساهل تمن ال "تانيا اطسروسلا جرحا ١٠ فاوطلا جتك ١١ نيرا لاما /4

 را وه - 2 5 للمخ 2 تا َ

 تالا ةيالو لا دز هلغ لعنع ةيراخلا عولب اذ ةلعلا نهرمكحب سفن ق فردمنلا ةيالو تبثيف
 ريب يلا رج هلع ., ناو نايت مالةياللا ردن مةيالولا »زي وغصلاى بو سرا سم ان بالل

 2 7 ظ 3

 |نسيدهت مساهل نم عونلا اله ق دبات ةلعلاةن دين سضنلا قح قمتيدل.لوزيف لاما
 ا سن م ىرعل ا يجاماكا و "لفك ع ب عولتلاى) سس رايلا ضل زن بالا ىا

 ب 0 سى م هذ 2 2 6" مه هيرو اعل . م *ءيإق ىه ف

 تالاةيالو عرشنلا تبا ا.هضند فرصتلا نع از ءابنال ريغصلا لام بالا ةيالد تثيإ منا لوقت ناب
 هلع هلل 1 رو رن فصار ,

 بدلا ةيدلوب لوقلا بَّجوفاسنن قيرصتلا نعت عنق وكلب ةقلعتملا.كاصم لطعتيا ليك
 اب ةريفصل و ب ري ونلاؤ لتس حن لصراو عفو 7 ١ هي الاول ارماللاكا

 5 الخ |اط عرفلا عم كصالا تال قرفلاب لطس نال والا نس يقل خكح هرئ اظن انه ىلع هابملع
 اب ل مالا عفلا عم لصالا ن قرفل 3 هج سلو را 5 ناك هلكت قدير امرت اظناك عو 3

 ٌقفاشلالوقل ادرخصلا ةيلع نايب ناطنب اماىتها هب هل وق كدتمتف يف اذنل رفعي امكرائبلاياكةريغتصلا بيثللا قرمكحلا تينترخصلابى مك تبي هيدهل وقول
 نهد - ةلعلا هذه هلوق كلب" ندعما ف نهنيعهنال تونا نكاوس روس ةساجن طوقسو ناوللا ىهو - ةلعلا :وجول كلو كس 1١ ندعم فانك
 نو نايكحلا لتي نإ نجلا ىف دات الايدارملا_سنجلا ىفداسحتالا لاذمو كل وق 010: ندعم ف نكةيالولا ثالن ندع ةيدلولاو له لا هند لع نع عولببا
 محن تبتسالا حيرح لثم ولا | ةيالوو سمنلاةيالو لثم تضصولاو:ةفاضالا ف داخت الابل ف اضملا ىثيصو ىف ناةرتفيو فاضم اى |ثصو
 نانيتسالا لا فانضقمل جرحلا نكد ناريا خم لاملاو نضنلا تالوبإة مد قادم هيلا فاضملاو كت:مو كارتشم ةّيالولا ىهو فاضملاامبف ناذةةساهغلا
 رغصلاةيالدورخا عون لاطا ةيالوو عون حامن الاةيذل هو سنج ةيذلولا قلط.م نارباغم ناتيتسالاو ةسانلا نال اتت هبل! فاضملا ل متم ةساغلاو

 »م مهقافدرف انك[ةساجن جرحا كودرف الفلات ليتاسالا جرح رخا جول ةسا تلا جرحو عون نالينأسالا حرج و سنج ححرخلا اذكو درق الفلا
 عضو نيحورمملا# ولص لبق نم تاقواثلت قاومكي حلب نلادينقلاتةانّتسي نانانوها كاع هلنا تان ابان بتسالا جرحه ل وق وش
 .ضعبىلعو كضجبرمكيلع نوقاوط هلوقب فاوطلا ةرتكمتلع نيبو تاقوالا»لهدعب ن الا طقساو ءاشملا ةؤلص دعب نمو ةرببلخلا نم بالا
 لك ىف ننيتسالاب مالا يرجولف لن خس الايزم ملغ نوفوظت و ةملولل ىارمكرلع نوخوطي ةلخاللا هةطلاذلا ىلا ةجاحوممإب هرمكب نإ ىنعي
 رابتعاب لت اناو عونلارابّتعاب قل تخاخ ناز يتَس الا جرح كلذ وةنساجملا جرح انه تال غلا ةعون نما ل وق وهاب حرشتلا نا نك جرجا كا ىدذل تقو

 ةيالولا كلّ سنج نم ةيالولا : نهد ىضصلا ئه د _ةلعلا :نهرمكع هةلوكهكراب 0 وهوارلحاو سنج نماممتمالكن ال سدح

 لاقيواةيذلولالادزل ةلعمغصلا كاذنلاقيوا> غلا بالا ةيذلد لا دز كل وق هه مندعملا ق انكلاهلا ةيالولاربغ سفنلا ف ةيالولا تالا بعون نمال

 هفليضرمنهافمو تارامعمل توكيلحاولا دوصتقملا ناتذرعازودو امن ىلعاهتيالو هاهراب ةلعرمعصلالاوز لاقيواا.سسضن قاهرابخغ ةلعابغولب

 لت هقيقعلا لها لنعرمت ليال ىدوجولا ىف لعلا حولص ىف عازنلاف بولطملا نارخيالك ناك ابهداب هتعري تلا ز وي ةبم لعو ةيدوجو ةيربست
 هلوك هل » برخاتملا نمريتكهريرخلا ىف هابرلا نبا نيدلا لامك ما مالا هعيتا دز وجب الكت ةيفنحلا نم هال سلا د ىسوب دل دب ىلا نعل قن
 نماك ةيالولاشلل لا دن سنج نم ةيالؤلا نه لا دز و لع نع غولبلا ىلا ةلعلا »كيب ةيراجلا و ”ةلغلا سفن قحىفى ا ةلعلا نبي سفنلاق حف

 كريغو صوصنملاعيإماعىتعم ىااسنج ةلعلا لعجنمىا ةلعلا نسنحت نم 4لوق هل' ٠ ةيالولا كل:لادزريغ ةبدلولا»نهلا دن تالابعون
 سضنلاو لاط ]معي ىتعملا انهو جصتلا نعر لا ىعمب ظريغضلا لام بالا ةيالدانللعاذا اكن و صن امكح نم هسنجيف ه صوصنملامكح قرثوبل
 اهحاصم لطعتياليك- 2 بالا ةيذلوبلوقلا بجوف <ل وق هلأ م لوضالا لوصو ى انكلاملا ىلعادتنتامكانضنا ىسفنلا ىلع ةيالولا اهنا لابل و
 5 هتمفش روقول لاما ىلع انتثت امك نضرإ سسفنلا ىلع بالا ةيالوانتبتا|نبلق سفنلاو لال ءامعي ءاع ىعم قصتنا نع: علاق سفنلابةقلعتملا

 ىتعمي ف سمتتلا نعز جملا سفشنلاب ةنقلعتم ا اهيعاصم لطعتي البك امسفن ىلع ىز - اهيبلع بالا ةيةلوب هل وق ك2 نب ليق | نكولامد اهسضن ىف هيأر لامك
 ؟لوصالا ندعم ىف انكا يسن واهلا مى هيأ. لامك» ةقفش روقول لال ىلع تبي امكسفنلا ىلع بالا ةيالواتتبث انزل سفنلاو لاملا دعي هاع
 قىلطمف ضعبلا ىف لي فاصدالاحيمجىف دات الانس ايزل ىف طرتشي كك هيلع نسيقل او سيققملا نب قرفلا قلطم,ىا  قرضلاب هل وق كلل

 ىشاشلا ل وصا:...... لرعىثناولا نسجل للطب م الس ايقللديةمّقرفلا »ا ع. 0 5 هل ف ا وا



 داهتيجلاو ىااملاب ةمولعملاةلعلا ثحع. ] 212 سايهلاو:حيارلا ل صدلا

 سكي رع . هل 9 ةايسوا نع د

 _إ ٠١ لال اه سنبن عرفلا ل وككل نولي تاون للعلا اب درواىتلا 7 < 0س عرفلاو لصالاىا نخر سايقلا كح ةلملا لهريغَقاقَرَتف سنجب | ةعنامموداسف يناثلا انإوودكحلا فره دان بجو ةلعلا
 م يظر...” مسي دابتجالا هر يسابلا اسما تاس 1١ عاج يي ةنسلا تانيا از دعنا ءامتب انلدجواذاك لذ قيفخت هرسهاظ دا جلا ىزرلاب ةطربندتسم لعب سايقلا وهو ثلاثلارمستلا نابب 2 - دمص تا 0 7 0 : عا ب نع 0 تب 8 رن طتتم داعب سات هناا اب صائلا قفل كا مسشنلاذ جتنا ةيدلو كرب ان قوه لال فشلا ةيدلو يفرغ ضاري اننا نإ سوه *صا خا قرملاو ةضيحت_"» ا 5 ل ة © جك ىف «- نس يسكب و ناكل هلا ”ونسك

 ضن, ىفرمكملا هب نرتق لق و هيلارظنلاب هر ضانفتي هرمكحلا توبن بجروب لاب وهورمكىلل هس انما صو 320 هه ها اه ِ 5 سس و / 5
 1 مهصو د اىاخا ا. ١1ىلظر مك_ا٠طبسانرافصولاى١

 2 ٠ / 3 : 2 ثيم هلي
 اهيدزبقف ىلع ادرار هلع وزد شلال يعكف تاي حرصا بو 4 ّ 0 - ٍ ا 0 8 2 | ب 6 رق ىلا و 7 ه | ه

 .٠ ٠  5ع لع اه >*ظ<<-5 دي ٠ و 0

 انيزسإؤ!لوقن فلله فرغاذا باوثلا اسم ليضحتوريقنلا ةج عش ل ءاطعدلا نإ نظل ىلع يتلغ
 ٍ َ دلل اكل نم وفل ىلامرولا ءاطعااك ١ ]لساني ريت بن رض ننظر لع ىا

 تعصولا كلذ ىلا مكحلا ةفاضاب نظل بل غي عارجالا عضوم ىفرحكحلا هب كرت لق وركمل يس انمافصو
 اع اجرالتن ف روس رب صناع شوت وأ رن صوب 3

 عا را ا” ةلزنب يلغلا ةذباكا .11قالايرقر تبلعاك ىإ”ىلقلا نب كا 52 ني" كفي ىلع ب لغا ذا سهاسمل|ةلزنم ليل للا نما ة وفاه(” جنان دع ل محلا جوت عوشلا ف نظل ةبلغد 0 2 © 0 6-5 هها ه . َ تح بح ديني 11 ٠ه بر هه | ه

 قرفلاب لطم نا سانقلا ان هرمكح ه يرجتلا لئاسم نه ىلع ة مسجلا لزرع ءام هيرفي ناهنظ
 رمح. دابجآلاو ىزلاب ةطبتتتلاكحلاب ىا لن بماله ىلع - هبزييولا ام برش 0--

 2 ا. 0. دوه ويمج - يضم ني م

 يي كلة ةيلاصكتلا ةفاضاب ثلا ىتبيالذرمكحلا ةروص قياس !كسانمادجوب كلدعن ال بسانملا
 سو للعزل تصولاى ١ 1 رن اهلا ذوجواكا ال ير كعب :تيلعلل

 ارملة لقال تراص بنُيلا نالبشلاةيرادلا ف ةيدلولا الغلا قدي ةلولا نممزلي ةةلدم لئاسلا لوفي نا عونلا له ق فرملار وصو-خااورتفا ناو هلوكةل
 ةّيالولاتوبتوهورتكح !ىقداكتلاتيتيؤرعصلاب تبالاَر جملا ف ةريغصلاو هذا لان يب داك هلا توبنل ان رضي كنه هياوجف لون ادب ايح لادزلا مسنب
 ةلعلا رع لئاسلاعنم ناب سيتجتلا ةعنامم .هلوق ك7 لوصالا ننعم ىف انك حبه اذ قرفلاب س ايهلا ل طسسال ةرخا ت صوب قزف الادوجو عم بالل
 سايل ةاينف ينعي سينا ةعن مع هلوق ىلع ىطع - ضال قرضلاو لق كلر » لوصالا ندعم ىف نكل صالامكح فرش نالذ عضلاو لصالااهلوماثو
 قرم ةلاماهوب لك عوق كلارنس ل املا ف ف مضنلا ف ةجازلانآلؤلا كرت نقف كل وق 027 لقاك صاخلا قرفلاو سيدا دعنا نيرماب هلاشلا
 ا(نلع ةيدلولا بجو رو رضل نم انهنو فيصتلا نع زج عئق ةريخاتلا لمتجياك ةزجان و (اهرنغو نكاسمل او سيلاله او براشتلا لكامل فن ليتل
 اكلي لعب ىهامتاءايجبالا معة[ ىلارطضب لذ غلاب زتغ ةردغص بتل عنه نذل ة مرش” عن ١ سننلا ىف دجو تل هله لشم والام ف اهججدل
 هع وت | ىآةرورضلا عم وهلباقلطم هس اليخ صلاوهةلعلا نا لاهتحا ىلع ءانب عرضلل ةماع تسيإ ةلعلا نا ىلا عجا قرفلا ١ن ف هيف رو اس ولبلا لعب
 ظ نا لدالا وجو نملاكشت(صاخلاقيفلاب قاتلا ن الطرب نيسارقلا نحب قرملا "اقم فاك ١ ما انه ىف نارملع او كر نك وه ثيم ض جعملا
 قرفلا نى اثلاوليلعتلا كل لب ل والا عونلا ني قوعلف نامسقلا هيف كرت كلا داحن الا بجي .ةلعلا قداحتالا ناب لوالاس ايما ىف نتناملاليلعت
 ير رتل ة[س وكلا تالا كلا قالا كل هلا. نط وئغ ق تاكا ذاو (سايقلاب قاتلا و لولا ى|) ناحدتلا ةيلطس رثملا ىتعملاة3 تاكاذا
 » عونلا قذاختا نيعوت ىلع دات الا ن ل وةزآ عب اوجلاو ىلا صيصخت ق5 نئافلا ىف ىاتلاحسقلاملس الأ اضيإ للخلا نعل هالإوسقلا هعمولسن
 رث عملى قمل ف قرفلا نا ىنانلا رعد قالا مستلاف ىوتلا داتذلاب جواك لعلا ف داحتألا اغا انك عونلا ف داحتالا نبه درطا هس دجلة داحتا |

 ريغر وكلم | صاخلا قرغلا نا تلاثلا ع ورم هدمت وللا ىنعملا ققرضلاناذ قانناصسقلا فالك ةلعلا «نهريغىف هلوقب ديو للل و يرتامكروصتسريغ
 رعته وتم ةناذ الاسفل فكل جرعه ضرع هنلل دالاوعستلا ىف قرفلا انإل ضو عل هنداهمجر نت املا نإ بابلا قام ةياغ لاكشالا دي الفررقنم
 ليئتظتقبسيلَنايقلا ىف ةلعلا قي تويشنكل [هاظ ةيلارظنلاب لاو امنه[ هاظى ا - هيلاوظتلاب هل وق ق0: ةياوحورانملا جت ىف انك حبفاف
 لابس لج اذا اذا باوج -ةيلاوكحل قاضي ةلوق 6ك ةصوصنم هللا نكت لام انمالكتال هاظلا ىلارظن ةلع تمول اذه دالوتن
 ىا- هنوكبعرشلا داش كل وق ةكك + لوصةلا ننعم ىف الكت صولا ك1 3كامككلا فاضي عامجاوا صن نمرخاعضوم قرعكحا هب نرد لقو

 ةةةعاشءايريغصلارظنلا هو لعألا غرشتممل خامك لأ ةيذلو نالة بس: مغصلا ةلجيريغضلا ق تمت هلا ةيال هى انللعاذاامك لع تصولا وكب ١
 عاجلا عضومق فضولا للهروب لك همك عش لم تصون ال يلغت اله نفر جلل ثر وم ضصلاو دوصقمىلا ةجاحبعم حامتلا كيش ابم نع
 وهو ةلذعلاَن ملهاشلاةلزنمنماَرِقل/ ف فصول ن “كك صولا ب لمعلا ب وج ون اذه طرت امنا عاجالاب مر يعصلا لام ىف ةتباثاهناذ لاملاةيالووهد
 اهاظلنّيرخلا عضوم ق تصولرت ار وهظْفاّضيإ دا تلا ب زكلا نعبنتجت هن (ىلع  هاظ ل نيأهنع هبانتجا و هنيد تارولغحم نع هبانتجا
 كل و50757 تنعم او لوصقلا ىف نكيجوياكك زوجت ةبس نمل |درجياما و ةلحلا نيب س ايلا للاب جوي اند عازنلا عضوم قرْتوم هناىلع
 رق ةلبهلا هيلع تبّتشا ذا مك فرخنل!لئاسم هلوق 03 قتلا ةلزن ليلنلا نم اهزقوق ام لحن لنع نظل ةبلغ نال صمت هلزيججرمل
 نق عرفلاو لضالا نيب اق فلاب ىا- تسانمللا قة رشلاب هلوق هل 1١ هيلمعلاب جف هلا كس نما لتع سبل و ظلاةءلذل ىش ىلع هير عقد و
 5 كبي فاشل لاةاككل ذة لاثمو كومتللغى للا تفِصولاى وس هرلع سنقل ف بسانم لجون( 3ةمفلا دوجو :لدعن آل بسانط ا ثصولا

 عضوم ةروص ق3 5: دكرلا ب وجد نال همي نوه و بسال !قرفلابهلظسس ن الّئأسلل ةريقفلا ةجاح عقد عماحلاو علابلا لعاسا5 ىبصلا لام
 دع ئثا وعلا نسحلا» نعل او لوصقلا ف 0كبجي ل عرقلا ظةروص ىف دوقفم ىتعملا اذه د [َبون نلاو هان ةلاريبطتل عامجدلا
 - ىشاشلال وصا



  نسارولا نيع ةرهوتمللا ةلوسالا تح م سافل م ععبارلا لالا
 //ع نضر ** /و

 3-3 تيحا 0 ولب | مصيب . 6 12 5-5 7

 ةلزنع لولا عونلاب نعل ناكل هيلع قرفلاب كلذ لطب قو نلفلا ةبلغ ىلع ءانب اكمنال هبرخكعلا
 : 0 45 - 35 9 ١ َّ - 2 ئ5 6 نس ١ قف |

 ١ رولا ان يز ا قر 7
 لبق ةلاكقلاروظ ندع دانت :فايلا عوتلاو هلي رعت نهزشلا ةيلزتدعب ةول.متلايرعكل 2 7 ٍ 55 ه ١ نوه ١ < طش لح ٠ نهك 0

 كت . 6 58 "قلاع اس رياشلا 1 #0 ودي نيو تيك ,سةلاعلاو 3 2 ١ لان

 ةيناقسابتل نعش بجيل ةلوشا نا صقر وتس ةداهش ةلزنع ثلانلا عوتلاو ةيكدنلا

 ف 74 تب ادع و 6 ١ 7 2 يراعي هد 0 را 0 م 4 . ملح

 اما همضَاىل ماد قفششلاو قرضلاو ظ58 داسفو سس كفلاو تلئلاق ةلعل لجو نوقلاو كعامل
 دعب | 2 -لعلا] نس اوعلا / خل

 0 ها . نإ تقر هش كانو دب لا عل
 انموعكيلا نم كلانا 5 ترضؤلا عنم اهزحا ناعوتذ ةعئاما |

 7 ا

| 
 تلي ]يورط للعلا ليلعتلاب

 تسد صضقلا هه 0 لاب تتيجورطفلا هك لص لوف قع
 رم 5 25 "اب حرفلاو, لبصالا قرف نإ الار كلو ١ تو ٠١ ل سل ورك مل يلعن للعملا بج وام لوب نك ءاسل زنود

 هي 6-0 ع 0 < انل 1 دي 000 7 د

 5 هيلع نس و هنوم سارب كتكتازنسعلنّرظفلاز دوج :ملشت كانلق علا ةلئل هيام طقسالف4
 ا"دنكى رار ابك ا تاكلاىا توفل ى ارنطغلا رص ىا ري هرم 2
 دنمب - : وه و ةليو كح عيه و و

 613006 باصنل كالبرق يالق مانا ف تجاو ةدكولا لق ليقاذا كلذك
 و

 لالا لالي طقسلا) زل بجاؤن اد ل جوبزلاووب لو لوك ل احامرعب امر ام ىف بوتس

 تادلفلاب عمتي د« ةاداكحجاولاَلاق نيل 5 كح/او وقاد لب ةمنلا ف ثجاو ةكرلاردقنا
 2 رس قول لاررق ىا |رسركحلا تم لاش از متل قنا

 ٠) لولدم لاب تيوس ادقس خلي نن نك ىو لاقرب | لل ويميل لك نيدلا بر ىل!نرلار ارا )سلاما ىيرملا و 2 ,همع 5 ديرويارأا فسم . 6 ١ يلد و 7 ١ | 2-2 ءرث لا | عا ا“ 3 عج تي ىنععتملا هوك لب يللا ةروص ق تجاوءادهلا نامل تن 0٠ج ةّبلا طل ان عب سدلاك

 وو . 2 تيوول 7 م يأ هيو رهط كر

 نسل ةووضولا دباب قفين كر حسل لاى اذا تانك ورمكملا عتم ل مبك نم لهو ةئإدلاب 5 كوعلا
 ْ 5 م ناماؤ صرت كا امن نسال ا - و

 هلل نال كرما نملدعلا هاش ةيكزم هلزدم هدسلا »ب اسلي لعملا تصولا نا اين قرملاو سلسل اميه هلا نم نول وام نعى ا  ليعلا ناك كل وق كل
 كاسل لو صل نيالا هل ةيكرتلا لبق ل عرب ذ قنا نها نسل ة لزم عا تكلا ةءلعملات صول او ىرطا نم لهاا هيلو هلم لع هوك عننا
 نأ تلق ناد عامج اه. صن نم لبني ةلع صولا نور ظيرملا مله قسد ول ادعرباظت مل هلال رول ةدابشل ةِلرنَع ةلوق هل: ةلع تصولا انه ناىلع
 ميهشي ءاصقلا نال از اج: ن وكي نكل هب لعل ابن [ىضقي ر ونس ةلزنم هنود لمعلا بجي نظل ةيلغن|نل ألا هي حجوص مكب جا تللاصَسفلاَب لهعلا

 تا لئامل هىلاثلا عونلا لق نموهو عاجتلا ةضصومد مك هبايرتكإ| ذآ[ ب سانا تيصولاي لهل ابجي |انا5ةل 0ك لارهاظرحصخلا نعبر ادازناجروتسملا

 تءاتقرفلا ناب بيجأو للعمل ا عممصخل ءامجافاتلابد متل عايل ىلإ عاجشلاب داره ناي بسحب قيقستلا ق ثلأثلاو ىلاثلا ولا نيب ف رداكل هىلعذ لوقي
 فلا تاكر لفل نهد صنلاحضوم قو عاجلا عضم ىفهب ركع |ناريد اوه د ةتباعملاق ةبسنلابث ب انريغ ناكناو لص ةلاراسع ايت لاملا وىلاذلا عيلان يب
 - للعم اذ 5داعلا وقح ةقئاولاى هاعدلا ق تاًموصخلا لام نعت عضو رقاد !ن لا يلا ةرخانملا ساس ىق  ةحئاملا هل وه 0 >لوصفلا قاذك

 راوتةلاو ةسقن نع عق للا قومك اق هيلع ى لم |ليدسن مراد كل ليج نق هلع ى ليلئاسلاو لئاسسلا ىلع هبات لا ص هادى نلاومكحلا وز عاني
 هنكما ناةلعلا يجو لوقلال امتع لب اسارو تبرك اون م .ىاواع دام تننادا هنا يشو اكر عصلا سنعالا ةحن اه اريغ ىلاز واع نه ىعبشب الذ
 هلوق ور لوصفلا ىف ان كبل ىلع رمال ليس ةمضراعملا ىلا ف ككل لان اذاذ ةضراخم ارت باقل يل كتنتي ةلاورمك ىلا سنج نم تيصولا ناك اب كلذ
 سكن ير ل صفلا انه ىلع قراسلا لصقل ثقرفلالتمرَكد م لَم ةلوس الاراس ق عرض هكدا عرشينرمل .كرملاركذ هن ل وفي نلئاملو  قرغلاد
 داكلوفي ناب _تصول حنم ل وق هشر» لوصالا ننعم از كل معيريغ وهو 0 2م قابس نم اوس نوكي كانا هن [لعراصتخملل نبه
 لو ةنوعهلوك هت ةيلعاَيتم تلات وكيام نَدسلاَو ةتولتوالنتسلا عماما عطا و هيذ عئادتملاو د وحمم هلع للعم لا هلعجى نلا تعصولا نأ

 اولمحت يان ونوم مءاو دا هالسلاه اة واصلا همز عهلوقل سارلا كل ذ لع ضلكملا كلذ ىاهيلع يلي هلوق و نوم لمت ههتبانكب تلكم وفيا ىا هيلع
 ةيناهلا لشمىا- كل نكم هل وف حت بالا له نم باسالا باب قة قايسو بس سارلا3إةيرولجت نوم كَم بجو نمت ةنولا كنه

 طقسالد هل ا وق نأ 0ن لعل اق انو نيعلاب ال قلعت كهم نا فيجا هدهأر دة سموه و8 وكزلار لك لاى ذااميذ ةعئاملا ةقباسلا ةلا كسل[ ف تصولا ىف
 5 وكرار ن5 ناملس ل ومنذ ةلعلا »له عنم او لاما كله نعي بجلولا ءاميوه وكمل ةلعا دكزل ا رادقم بوجو يحال لعج-_ 21باصنلا كالجب
 لئامل و ماكدجلا ل سكن َم ةزاوجو ءادتلا بوجو نال مكحلا عنم لق نم <( وق 03١ ىتاوحل ل وصف قلك كم نلا ق بجو: ذادإ لي ةمىنلا ف بجاد
 م دكزلا وهو عرملا و نيرلل اوه و لصالا نحباعماحاذصو لعجم ءاددلا ب وجو اماد لاما نا لهب ةدكرلا طوقس لعوهو سجل انه قرمكما لوفي نإ
 عمن موا دالا ب وجو ٌفنِصْ|]ل عحا ال وذلك لاثمما قباطي ةلذرعكحلا عنم ل5 نمالرعكا انه صو هنت صولا عنم ليد نم بوجولا حنم ناكق
 | ةمقاشلانملل علل: -غارتملا هلوق لح لبق لكس ايها ضراعُب تصولا عنم ليك نم هن ديو ضي لد م اكحجلا نم لصالا قف ءادجلا نارانتعايرعكملا
 و ع ضولل نكره ضرف لسفلا نة نم ناك م[ ض دفا ل سما ف تيلثدلا ناب ةينكولاب ةلوسخم ا ءاضعالا ف لسغلا تيس بسمك للع هلم
 فيله تيلْذَتلابهليمكاضيإ هيف نسب صسملاق ةّيضرفلاى | لعل نه تنجو اذار ت يلتدلاب هلاك رتركلاب وهات اليمكتلا هننسلاب لم ضفلا

 د س14 نجل ةةرم ات وكن كما ل اح كادر امره نم 22 يتلا ةينكوق هيلع نعت هيل « ايد بونبم هن عفا
 ةياذر وهو ءاطع درب نب ليعس و سنان عر ندا نبا 8 تبلتنلا ق هبهنم هئىدانلا نعاضياى نم مرتلا ءاكحهءابذفلاو ءايلعلا زنك( به لم 7

 ملاسو نهاجتو يشل هراغ هرعكحلاو فوعم نب ةئلطو رع نب هب لا ة نمو يزن نبا لا 3 ةبعوتسمل ةرطاوه نونسملا نا ةيفنحل به نم ددادولحا نع
 مص ةلاوهو 5دحا ورم سارلا مسمي اولاك 5ك اورلا لكى نع نبا لاك ةرزنملا نبا كرامخا كربع و ىبوتلاوليحا ثالامو ىرصبلا نسحلاو هندا دبع نب
 رعتتيك رب عيري لعن لعب دونرشلا ئداهشب ءاضفلا ةلدنم كلج اه تارقلاب ص وصتملا ليلا وه - لوذلا عونلاب هلوق تعا لوصحلا قاذك
 ىلتنتا» نوى الهو كل وق تمعا» ضان: الاو نالطبلا لتلقي قثوم لماءاضة وهو "لصا ضتننلا هيف ل وصتنباكتناذ ندكرملا ةدامرشب
 : - ىشثن ثلا ) وصأ ىذا |!ىىوسحا ني للا ر وص ىف تبان دالا ب وحو نا



 ةنيلدا بج هاولاوقل) تى ظ ايتلاو عناب لسالا

 كنضرضلا لم يفلعفلا ءاضعإلبلسفا 43 ل صر قرا ليوديس
 نروتسمل «ان يتسم كا هه ١ هيو كار 7 ١

 هلا ويب لالسعلا باييقل اي ريخةدلصا بابه لتلاوميقلةاطاكضويفل 006 5

 هيسوطيجل : ودع ولح باقل 0 ليزر بعمر رك
> 

 ] 0 0 سوست ل 1 ]

 اتنيضيادالُ نيعتن الكهقنلا ارا! ا را ا
 /انقسب 0 0 00-3 42 مامداذ * بيب“ روان ارضا افكو# هزوهنلاعيب بابوا

 7 م | كاع 1 اهيغابلولعم اني 5 اصول نوكأ تيدا بجوكوقلا ماد

 قلب نلقدولخلا هيلي نال تحتل ليالقءوضولا اير
 ارنا حولا متاخلاىا“ 1 ايقفاكا | ةياعااا"ةكعلا بجو/لوقلاى ا

 مل ب كدر ىفلخديلاكتحل تالاعقانما امكح تلج ٍنيالفاطقاسلالح
 نايات 0 7 1-0

 هلا نيايعنلا و نب زوم +(ضرفلا صام اجلا نينا ادوديز وقر ضرفا وص ناي
 ا ايانوص امهنمما لكن ولحم

 نم نييعتلا هلي نوججاكناضمر نوم لا نو عرشمل د عرسلا دقيت فخ ةيهيمانبهكيبعللا لحب

 ا 0 0 وشلل
 ناين ىأ) هناب د ةحللاءاضعإلا ليس فلاوهو هيلع سنتملا قف ثيلذنيلا هين وه وكمل نيف لسخلا ف نونسم ثيلظتلا نما 13ه وق هل
 امتنا تاسجلولاو نرجسلا نال نينكنلا ةينس قاكذت اء او باركتلا ف ةننلكولا فصول ككنال لتمخلا ىف ند وتمتم ةثستر سجل راكتلا تا (ركتلا حت
 .ديبلاو عوبولاو هايفلاناىزسالا نكماامق هلم ف ضرفلا ةلاطاب نوكبامن! ل يمكتلاو ناكر الازئاس قف, لصالا (ليبكتلا ند وضئرافلل تاليكم تعبت
 لح مريع اليم لالالا تناكمل قرختسا | ضورضملا نال لسغلا ف ةلاطالا لحم دج ملا: الات ءارشلا نكاشا 2 عم
 0: لوصفلا 3. صدف أف باعيتسالاباب يو ةلاطالابنلمخ سا الا رصبسم يف نيكش لصأالاب ل هعلاو لصالا نعانل خراركتلا ىلا ةر وضات ضخ ضرفلا
 انا _اركتلا ىف ةينكولاتصونرت "مندل ليسفلا ف ىالصالا ىف دوصققم ةنسب دل كا 00 ضورنملاىلعأةدابدن هلوق

 قبضفلا ةلاطاب نوكيا ليبمكتلاو ناكرالاوناس فل صاوه ليمكتلا نال ضئاوقنلا تالبكم ترش نا تاننجاولاو نتسسلا نال ليمكتلا ةينس فاكر
 ملة باركتلا نو >لسغلاف ةنونسم ةلاطالا تنزكا ذا لاقي امعبا او. غلا ةلاطالا ناريغ كل 5002 ننعملاوا نك« ضورفل اردقلا ىلع دايز هلم
 اى ماعطلا عسب ىف كل وق ل١1 ندحل» اف انكليحما لكل عفلا تاعيتسال راوكتلاب الا دونت. كل سغلا بايه ةلاطالا ناب باجأذ هيف ةلاظالا ليجنومل
 لم الت ماوبرلا ثني ليت ةيوسلا ةيذ طرشي و ملم ايرضملا ٠١ هظنحاب ةطخلا يبس نجلا امها نوه نم سهاظلا هريعثلاو + 6 جتا
 اننا و ةيطرنتلات اش هل ليلعت "لذ الاو ىرووض بجاه ىاطرش هلوكو لوب الي هيض د اودرلا ثلج انصب [ضباتملا طرشي سهاظلا لله ىلع ورحل سم هجرخا

 لاما من ةلكنا عم خلاه ف يصل نقع ف نيلب لا ض ياتي طرشن ثيج نا ةلإئشهو دوفيلاعتي ىا-د ضنلاكهلوق هش زبر رتتتام عم كعلاوه

 1100-5 ورع( السلا و ةةاصلا هيلع هين ارجوهو لا ٍةّكسنلا عيب كلوك 0ك ضاورلاهيفىرجي
 نات لاقيإمباؤح -1 دوقنلا نإ كل وق هكر" ننبدلاب نيردلا عيب زاوج هلع لع سانلا عمجا دك نشرح لابد يبان هت صفا زورا هرارخنإ
 تدعم ققانكضيقلابالا تنيعد اد نيت اككوقنلا كاب باجاذ صضيفلا ن ولن دومنلا حم دو كا ىقبنف ضبفلا نوداطرش دومنلا قنيبهنلا
 ذاويةتيعمو هارب ةعلس عاج ااذا اذهل د ةمزلا ف اعهتوبتل خوسفلا و ذوقعلا ف نانيستب الرهن ان نلاهرعه ارا ذا ان دتع هل وق كشر »» لوصاللا
 ناذ- غلا قذرملا هلام هل وق كاب م نلعملا انكي نضباّمسلا ىلإ جاد لذ نضشربغ نم نينعتلاب نيعت هاذ اعظلا نال يرخا | .ناكم بجو نا
  ارهاظ مكعا ا ثيرل ةلع تعصولا باب ف لج هن وكوه و صولا اذنه نامل سي لئاسلاو لالخ كلا نإةلغب كئتضلا تحت لخ ليال نإ[ ىاللغملا

 لخديومنا اوعد نال للعملا اغ دآم ريغ اتبنه لولعملا نوكيف دو ليلا تحت لخير هناقيقل ايارجركا لسفلا تت لح كياكناوهد
 0 لع د نب 2 سنام ا هرج هللا يملا كر لج نياك اانله دونما ةلجلاي يشار مكح ست
 لح ا امقاسلا لح ىدرطا و للعلم لاق اكل وسفلل بن اجلا نال طفاسلا نق خ رمل نق ظانقس الل انه ةةياخلا نال ظذاسلا تيناحجلا حج دو نصملاو
 | ةلعموصلا بابا 002 وكسناقلا لعج *وصلا باب قليلا“ هدول قة هلوقول١ ع 0 ا

 اكيد بس هنكل الح قؤرملا نيإس انا 3ىا_ يفرط انة كل وق كل! ٠١ لوص الان لعم غنا نك[ سسفلا تأ لخ نيزكوه و سهاظانول
 ارم قا لوسغملابت اجلاالا طقاسلا بث اجلا دو لحل او لوسغملا لحجل لقاسلا لح قذرملا ناكف طاتس الل انيره ةياذل نذل طفاسلا !نح
 ] - ىتتاننلالوص ىتاوعلا نسحل «لدمدا



 _نيمعبش ىلع بلقلا عين تح. - سه مم سايقلا و عيارلا ل ضالا

 - ٠ ااا ده 2 - ْ 55 ل ح0 تل - ا

 نينو ىفعرنلا ةههيوم ثاني تيمقنلا كالا نيييتلا نوتدب اطل انوي ء بق اضقلاو
 1011010 خوخ : ا اوس و
 نونه لعلا ماو لبعلانيييعت ظوتشي الذ عرشتلا ةمجنم نيبعتلا لجو انهو لبعلا نييعت طدرتنتي

 رو 6 بيرو رز وي تيسياترمال 1 ناضورفاكا "انشا وصال
 ' ناي رج تايعوتلا فهلا ةمورمكللا كال هلا عموكملل ةلع للعلا هلعجا م َكعج تاارهدحل |

 نام عيوفاتلا لفك م.م بلهلا نم عوتلالزبا قع لا هلا رسعلاوبه5 ا”لوا لوعفم ملام م نيكو ملا قا 7 ١
 1, هج ها ٠ . م "يو. 0 6

 هانم نيتانفحلابهاعطلا نم نزعل عيبر مر ضف نادل ليلقلا ف هناررج تجهير خكلا فا ودرلا
 ويس رو ٠ عاصلا فصن نم زق اوجام !ساونرلاىا 1 لكلام خي

 جملا ةلائسه ىف كل نك« ناكل اريذكلا ىف ةنايوج كدي ون ليلقلا ف اونزلا نايرج لب الملك د ِ . مسي يح 8 29 ىلإ . هع
 1 يوت! ةيوسفلا لع مبا 106 اطياب لاف 02 ب عم ١ ب ممارس ىا
 . : 2 م ا ل ايد يا
 تطل فالداةم هرخلتاذلك ليصل فرطلا فلنا ةّمرح بجو سسفنلا ف النا ةمرح هكا

 اسوءاضعال نت 0 ال مالا ءيصكى ا 0 ازا حزما تمر دعاك

 59 6 07 7 م ا «قغلإ هاج م

 1 ةلعىتبت الكحل كاذل ةليفومهتلخ تاالجلة لو يعلو ئداحفلا لو اةب رح ٌبَجِوب
 و | 7 5 دي 1 .. تف

 لاس العجن لمعلا نمىلاثلا عونلاو هلال ولعم وى هَلِع نحاول سلا ن كا ةلاوسدل
 + 3 اند 6-0 كح . يم نو بلا اطمن افالم ابتعا ال...” زي عدعلاو وتولا عامجال(ة زلط نعل زكى مدل (ةزلهلار 5 0

 نأ لعبلئاسلل ةجحريصرةمكحلا كلذ لدضل ةلعمكسل نموا عدا هجل ةلغ للعمل هلَعِجاَم
 ميما 2 موش ١؟لطعملا لل ىلا فيصولا [ز لع ا لوعش“ م لعن انتل وعمل ملعجل والو 4 سس 0

 تل ءاضيلاهإ سدحتلا ظرتضنف صرخ موص نإضمرموص هلام للخملل يساعد
 ال ءاضملا صلى ”ناضي وشى! 7 ص سلا وص ىجا لا ل وق بلقلا نم عوتلا اب ىا ” ” للعلا لعىزلا نفصولا

 موصلاّقلطم ةينبعإر ةلصح نة الذاغلا نعجة انهلاّتتنيتل ل وهلا نتونل[نمَناَو 3: اع هن انتل [ناملع- 2: هل ولا
  لعيالازييم كو ةحارملا دعب ىهامنازيبيلا ىلا ةجاحلا نذلا كارت هئاظنلاو لاثمدلا "اح دن نتع هيلا جاتتخيامن انهو تاداجلا نيب نم دابا زين ىاثلاو
 ملسش ذا ثييدحلا ف درو هنالا'احدزالاو كارت. هلا اننمه رئاظللا نيب زييمتلل نيبعنلا ىلا جانيةلورعحترتلاو ةقرشنلا قرع مطقنا اذا كلارتشمالا

 ريظنب نيل عرفلا ناوهوس ايلا طرت ىف ةن اهل باوجي اذه لصاخو زا طرتخييالد هل وق ل لؤصحلا ىف ا: كناضمر نعال ثوصالخ نابع
 هله عرشلا نم نيبعبلا جون (ناضمر (دص ىا) عرفلا قه عرنتلا نم نيت هذ لنج ورمل نال (ءابطتلا موضي ى) لصالا ىف نيهتلا طرشامنا هنأ لصألا
 . نسال هالا ةلاكسم ىف للعلا اعد اامريغ ابرلولعم نا نيبو ةلعثصؤلا نوكعلساذارمتقنسناما ةلعلا بجو مل وقلا لوقنن لاقل ل بهلا سبت ىلا ةعياح
 عرشتلا مت مان ننبيقتلا دج و لق هلبجلا ةدجنم نيت لاقلطم نياسيتتلا ئزقتتي | ضرف وصلا نوكىقو ةروكلملا ةلعلا نال كلن كلب بحل كرنك
 لاوسلا هجوتي الذ دبعلادصق هيف سبل عراشل نيت هدصقلا قدرطب نييقنلاوعرملا ل وق قنيبيتلاب دارا كوقي نا لئاقلولبعلا نيت ىلا ةجاحجلف
 لمعتسي ةغللا ف وه - بلقلاا ماو ل ولف هل » ريغ و تعلم! قا نكاةلطم ساق هنا مالك دوكنم مراغ ليقلا لهن باتي نال الضا هرلع
 2 2 هلم 3 1 [ ديم 7

 بارك بلقكمناطأب اكره ظواكرها لذ قاتلا نظاب لعجي ناامتاث زوكلاو ةعصتقلا باقكملفَسئةلعا خه لغا يالا ل فس لحج ناره لح نيينعم ف
 / 5 نيتنعمرع فلات لقلا ليغتسي نس ايقلا ف انكذآ ملغ ناكل اينما تالخ ىلع الا امهر فت وهو لحاو يت لا ناعجعري هالك د بوثلاد
 ءهلعجانم ىدعي -ءارمكحلا ك)نل لولعم هلق كلل »لبق نكاهنلع ناكىقلا كلا نت انهت لنك لافته ءلحاو ىنعم ىلا نا دج امقذلك
 «نم عونلا نهدي | امكحابلعجب ةلغلاطباب ليات ل طباهِِيَوةلَعل سل هلَعِجولَ وعم للعمل اهل عجل م واح ى هلو عملت انآ هل عج ةلع للعلا
 زيضياكتعصولا تال تلقلا انه هيلع د سل نذمل!تّصولاب للغولاّماذرخازبكمل ةلعلصالا قاركح نيام لعج نايرمكحلاب] نجل |للعاقاهيذ باقل
 عس نق امازجرباتكلا ىف اوبرلا ل عجن مالا - هته نيتنفحلاب هل وق كش. ن دعملا ذا نكمكحلا ىلع قياس هنال هل ةلعاتبب تلم ريصيالك هجروا كح
 هلوقوشل ٠ اويولا هيف يرجي متم الكناعما جلا هزيشكلاو للملف اولا هيف فرج هن اذ نات الكل يللا ف اوبرلا نابرج بجو ليكلا تحتل خسيام
 قرعكح وهو ةلعليلقلا ف هنايرجانل عج وزعصخلا سايق ق ةلعوهد اكحرشكلا ق هنايرجاتلعج ةرمصتل لل كت نبإ 5 لّمف 1-لا اونرلا نادر لب
 ئبط هل وق وك ١ ندع فان كلصالا ىف تلفلا ملتي عرفلا لملاك اب بانيو عرفلا ق بلك مط او لصالا ق نوكيامنا باقل اناهيفو هسابق
 ىلا م ىقسل اك دومع طي اكن ذل ةيالا انما ناكهلخ <َنموىاعن هلوقلا:دنعهينف لتهيكرمرلا قلل [5ةنانننلا ف ضاصقلا هيلع نموهو ثلا
 قوتي مزح ىلا ىب 151 هنال فرطلا ف نا صن هيلع نم كغ سايقلابهرحلا ف لقي يقفاننلا تعد احلا حتا لسقبو جورخلا يللا رططي ىتح ابل
 . ىهلفرطلا فال ةمرح بج وب سفنلا تالثاةمزحسفاننلابتا صدا لا3 نإجاميتمالكن أ *ماجلانسضنلا ف ضاصتلا هبلع مان كفن افن| ص اصلا هنم

 نارملحف عاجالاب ىجلتملا ف تباثرببغ فرطلا ةمرحو هفرط ةمرح بحت وي ةسفن ةنمرح نالرمرغانيصكرطلات اللا ةمرحل ةلعّنسفنلا قالثاةمرحنا
 نا كئاتقل د اندرطلا تالا ةمرحلب ناك هل وق هش ئشاوعلا ضع ق از كلظإن وهنو ةلعلا نعرتكملا تلد *نليكلاو تاثر يغاضي)سننلا ورح
 ه تلرطالاو شفنلا ق4 ضنلاٌيفاذتلا كرتي ليل د ىابقاعيمج فارطٌةلا:نئشنلا ةمزح توبا ع لديانما ناكهلخ د نم لاغت هلوق نالوقن
 توج سفن لال هاند ضنلا نئارنعلاة د (نب ازاذاكك اتيصاع نعي: هر 8ةلستلا و ةولضلا ةيلع ةلوقل كرت فاشل ناب بيجاو قارطالا فان ءايلع

 تاهل هد هلنهانشو للحتإل ة خخ فصول كلذ ىا ةجج ناك نانعب هل وق 04+ لق ان كتورعا م ىلع لاومالارمكح ف تارطالا تال توارطالا
 عونلا انه ثايلاه بجو _اصخ ثيل كربرظ ناك كل الهاش هتلحجف س3 كيلع ادهاش ناكت صولا ىاف زهق هتطب و انطب ربل لعج وه بارجلا
 ند لب نييفانتم نييكح الهاش نوكب نإ نياك حاولا صولا نال هلل دبماكل الا تصولارهسفت هيف كئان تصوبالا قللت نم
 - ىاثتالشتلا لوصأ رعىشن وكلا نسحا م ندعملاغ نك ةدابزلا



 نضْفتلاو عضولا اسف و سكعلا تح. مه م> سايقلام عئارلا لصالا

 2 س يبا و م ربع هلع و 2 هلع 9و 0 ري ةلب

 نإ ةيىحتف سكعلااٌماوع ملاكم( هيل نعت مدعي هل يتلا طراق ور ف/ؤصلا ناكأمل
 اس ا "١١ ءانصمل |اس اعرت ١٠١ ميصلاى ا رجا ,سلصاىلا يف

 عرفلاو لصالا نيب قراها هجو كار طض لرد ثوكيمجو كعلم لصاب لئاتلا كتمت
 هيجي -: تيل 000 . يفق ولا هم ب
 . اينلةلزنم كك نكون 31 نبا تانك ولولا ته ةلانتبالل تنعا ىلحل ا هلا مو
 ٠١ :ةلزبلا باياوكا ا”لانكباللا تمالك عماجلاف ريو وكول بحير مااا نلادرتم ب 1 لاعتسالااكا | احلا ةنعفاشتلا لوق سدعلا ىا
 قيليالاطصو هلعلا لعب اهي دارة عضولا د سهام » 0 لاح ىلا ىلح قةلوكرلا ب 2كلذ ص . هم 2 5 يعبي تم ا 0

 هدو. - ع كبت ىهر هيا عمي ىذو رد ' ٠ تانك كيج نى 0 1بيدالاحاو
 > اننا رسغه حملا ىلعارط نيولا فالتخا نتجوزلا حا السا ممل هذة كلام رمككلا كل لب
 ام نيمرلاى تالخالا ؟رتيضاتااكأ ب روم "هداف ناسيك سلا درواف

 4 ً / 0 هه خلا لج اذن لع هةلسكلا هكا للحج

 ارتوم نوكلف كابل [مما عي مالسالا نق ثيل لاوزلةلعّةالسالا لَعجِما اذ نيجوزلدحا
 ك6 / راق رجح كن لامك مالا هلز وي ذلذ >مرلا ىلع د دة دج هن لول ةلاشسم ف تلا ن كثار الانف

 "1 ريع .رلاغ 0 0 -- ا 5 زلال ولدا مالطسلااكسو عضل راض لنك -

 ت4 5 ناهه 2 ا 2 و 6 كك ع ٠

 اما وز اوجلا لع فارتوم نوكلالذ خامتلازاوج ىضتقيار داقارحمنوك ثصو الة رح هج تناك
 ١١ عمزلا حركت اربي( ضصولا - مب اب ةنفإلاحاعناكا ارم اننا كا خ

 ا اها >< و. مو 3 0 517 .-_ ا يا عع 0
 هةانالاو نوتلال سعب ضفنب تكرم متلك هينلاهل طرشي رابط ءوضولا لاقيإم لذامك ضفنلا

 ى.. ١١ ةيزلاواتضا كار ١ فلخت حم ةايطاوث تعاد ١ اور عماوباو لس عوضولااكا ع : ٠

 ١١ تنل دددب هو

 نسال نرسم نق لس كه خبل نسم هءوضولا يف نك بلل لاقي م لثمف ةضراعل اما
 * ربعوضولا نيسملا 7 ليللا ضخس رن "توج عني ضاخلاو ليلا سفن نالطب بجول ضقاذتلا نا ضراىتنلاوض قاتلا كين قرفلا

 هلى بلا نيحتوهصيلا لك انرما روض نعب لي نييوتلا لعبا نكح ةلعو انا دليل د نلع» للعمل ليلد لعجا نه نسا تلق نا ثيصلا نكاه هل وةك
 ثعإا لح سبقنت لبق هحراطمو ةلضغلا ىلع ةيزبم تارواىه او رظنلا ناو تالواكملا اه لكن ملعا رمت ابروص لباقي جا سكع سل انهو ثيصلا
 بوجو وا ئعرش نيت هنةلراضريغ وما نينقتلا قلطم بوجو وه له ةيضرفلاب للعملامكىلا نإ ةل وأ حقن. هناذ كلل نومفمقبقحتو
 لنا هققحارك ةضراعملاوا ضتقنلا وا عنملا ءاقمألا لماسلا ىتسياكرقنتلا نعبف هل ةلعلا ءانت قمل مردغ هنكيراضفى لبعلا نييبعتلا ص يصخ
 60+ ضرفلا سنن قاكميفاتم "كن آل ل لاف صول هنبعت هيف نال كان تفصو انه نيت امدعب هل قل »د لوصعلا فانك كرظانملا
 ماهل وف للا > تامايصلارت اس ىقن هن ال هيف نيعتتي نا ض مرن وصو هذ 00 | ءاضفلاكه ل 2

 للعملا غرفام دضل هيلع اسي مالصا للعملا هلعجاى !للعملا لصاب لئاسلا كس ت ا حالطصالا ف ىلهالا ةنسلا ىلا تلا ديب نا 4 هتيدويج
 ىتعم سقت هه الئ اسلا سمت اهل وي سكعلاريسفت نم صط] ركام تلق ناف سارقلاب سلما مكملا هاعرذ للعمل ا هلعحج ىنل مك !لضا ىا
 |ضيقن فص كاري انربظب ناوه عضولا داسذ تالعضولاداسف هيف لمت دب د (بلقلا نم ىللثلا عوتلا لوخ لل اهنام نوكيالق)ر وكلم بلقلا

 داس ناباوجاو غرفلاد لصالا ناب ةقراقلللا ىلا للعمل ارطضيب هجو ىلع للعم لا لصايك سمت اصيا حضولا داسف ىلئاسلاد عامجاو,صش للعملا

 دىءالوءضشنلا قة رثآوا 0 .رياث تلا لق توب عقلطم انه شه للعلا لصاي للعملا كس نال هيد لخ ليباكعجولا
 لوبقىلاة سار ةص قلل عم ارظغاف ةلذبلا باْنكهّل وق هش: ىتاوحل الوصف ىف انك امملا اذه فق فاكم دولا انه قرفلاربظخذ هيديقم عضولا
 0ث ١ باتل فال لا نتب لاهو قف رمل 3 لاوعغتساالا "ارح لاحرلا كح لاقي ناب ةللبلا باين: لاجرلا كح يبى عرفلاهلصالا نيب قرفلا
 ءابأ 5 الس الا ضرع لبق ةّقرفلا خفت كم انحإلا لنعو ف لسالا رجك,ةقرفلا عفن هناىق لجا السا ىف اولا ةوحبن اذ - نيجدزلا دحر هالسا ىف ل وذ
 ةفكللملا لا“ ةلع# السلال حج للعمل اى هن الاعضو لس نان هان 335 درل اك اكل اءاسف بج ويف نيللا تالت | مهلحامالسإ ىف تالاولاقرخألا

 ملوصفلا ف نكك للا لا هز فارم نوكي ل كربغصلا هلل و 5هلامو ةسقنرعصع نقف ب دوا راد قرملسا اذا مكق وقح او ثاليلل صاع لهع *ةلسالا
 ةضقتم مصل ةلعلاأصيصخ ىرإضيصختلاز « ويرمل نم لنع ريل وا عنأط تاكو وس هنع .مكح ا فلخت » ةلعلادوجو ود ضفعتلاا ماو هل اوك هك

 دعاكم ةذابعاعةمالكن خم لا وعمل ا6 ةينلا هب طورتشيبذ رابط ءوضولا لاقيام هلام عناملاك ل عللعملا هاعدا عوكلا نانو هز وجم نمل دعو ملنع

 هلَوُق قش ليان كرب نشا مؤةينلا ارت يعل هنال ةينلا طارتشا وه ورمكلا فات حملا ىهد ةلعلا وجو ءانالا بونلا لب ضني نلت ةينلانداني
 ةيمكح كرا هظلاوهان لنع ةلعلال ب بول ار اطى ةلع نعمك[ ذم زلي ولون ىجمتمه هام تسيل ةلعلا ناىلا ةلعلارا عسا قراذ للعمل داعق - ةان5
 بوجوعم ةجنرالاءاضعالا ىلعر اتسم الا مقن لومعمرما ةساحلا جورخج نلرلا ست ناي ةيفسع | هنعباجاو ةيزلاىلااهيذ امش ةلوقغمربغ ىهد

 ةينلا ىلا ةجاحإلب ةساجلا ليزيو هبريطتيف اضيإا عرش ربرطمل | ةعبطل طم ءاملا هن دبلا جتا ةاذ جرحل ع دل ن وج لق لوقعمربغ هلكن ديلا ربوطت
 ةبحنام ةيهلانا 5 دوصقم ناذ ةيهكحلاو ةيقيبقكلا سانجإلا قئاقح نع ةرهاظ ةلذغ انه ناذرظن هيف ىل تقر طماكشرولم باوتلا ناؤوهمتلا فالذي
 نيل !ةلاناةعيطنملوفعماامنا ءاط| كا ءاملاهليزن سجلاو اواكربطب تح نليلا ىلع كةوجو لوقعمربغ يرارّتعإ نعمو ةسوسيربغ ةيعوذ

 انمالكت لكن اذ لوصحل اف انكعرشتلا ىف ةب دوم املا عرفلا ىكحلا ىنعملا هبقفْح ىتح ةيزلا ىلا هضمفي لاهم الذ ىرادتعا ىلقعىنعم ةلان إس وسما |
 هب ايل عق كدابعلا ناذاّضيا 8 دامعب همن ىف ؟وضولا سل ءاّنالاو بلا لسغ لم تلد ةدامعب سبل ءانالاو بوثلا لسغو 5دابعىش ىالا كرابطلا ىف

 عقدناذ ةولصلا ى 15 دابعلل رطا ىف ةيلقاوه لب 5دابعلا ىعم هرذ لمعي اه ءاطإ ةق ا[ هسقن ىئفءوضولاداعوضخ الإ ل تو ىلاخن هند امملضعت ءرطا
 ! . - ىتاشلالوصأ ىشناوحلا سحا 2 تدرواام



 هلعلاو بسسلا نيب قرفلا شح 6 ب> سايفلاو حيارلا لصدلا

 هلام ربان لكم لوا هنا حست هافبسس اع راكلا دئلاو يذلا حسك شيل ٠ رق خرم مك ري و ٠ 1 مك و ب انل 14 5
 6-5 1 درك هتوف انركملاكا "ماض 108 ساينعيكل فلخ ع مالعلا جرس و هيا

 و ىلا ةلهساوب لصنقمملا ىلا كوصولل بس هناف قدر طاكسي ىلا ىلا (قيرط وكيام بمَسلاَ ةها ىم نع ْ د تلاد ا! هانى رول خم 4 نينا تمت نا
 يارا الاول ني يروخلال' است كنمانع او لاعنلاف ام تغللا

 ايي انبمئظةطيباوو مكمل ىل قرط نامل اله ىلعف ودل الب املا ىلا لوصولا تيسر
 - : ّح م و فَع 0-0 ع يف ل و ازراكالا .٠ ؟ازط داك قتلا... ١ ىلويزت لو هاند لعفلاك" الذ كذلا ...!ةوادز تدمع 9و

 .تلاتلل بيس هن ه ليعلن يف لح و صنملا هل بطصالا باب ضاق هلاثم ةلعةطساولا ىعسو
 يو و الو فلن دصا؟ اكاد امباورلا طبر ما م ببسلااىبا 2 طمس و ىلا ىلا قلطلا نم رت

 6-7 5 نم | بح هغ ربت حجم(

 نودةلقلا امك تاضي[خمتجا اذا ةلعلا عمججسلا هيبعلا هربطلاوةبارلا نمدجوت ةطساوب
 لضاابرررش

 5 .٠ 0 تقي -- 9 و 3 ا هاا ب 1 تاذاكلا سم

 نيكسلاعفدإ ذ ايبا وفا لا نه لعو ننجح بسلا كا تاضيف هفاضإلاتر 2 إذا ولا بسلا
 /خلا + 0
 يعبر |”نييسلودفو

 07 2 يدوب ها ياذدو . ف خد 0

 اناناس "لص |( ةرددسل عفو نيم رس نكس 5 ملصق ه رادع الي ازيد عصر رص مرحا ام”نتلسلى 5 ىلا ايي 2 1 نلع ىجصلا ل يحول و نمضي هجيج ىدصلا ني نم امقسولو نمضي كسون هب لوف ىجصللا
 تس َ تس 2 . 11 - هلل 57 55 52- ية و ايي . هه ّنن

 املا لامك انت لصر آل ىبصلا . ... م ىلا ارم ةباملا اس ةياملاىا "وسريع تلر/اىا
 بمب ع الث اهزإ ا مج -ش م رت لع
 ا ١ 0 | 5 9 و َ ١ ا - يو 400 2 1 هأ اتفه كه .هأ

 اموال ع نارا تيك طلاع 0 ملف قودع اجا حي يلع
 ن0 نعي < دخل رت كل عع 24 ب ب يل ] ص ةيناايو

 [2 عل وولاىر * سقراشلا اان ماعلا حسيدمررإ -.!٠/ناوس باو" زمرحلا لن يِص ىلع هريغ مرحملا لد وان هرب ةعيذولا نع قراشلا ل داؤإ عدوملا الت

 اتيدلعد اطوورشق اهنا اقلب كتان ملكة نلبي اهنا ةعيرالالوصالاوهو عرشلل لثأل> نم ثحبل اومت | ' نأ كيلا هلوق هل

 وكلامك اق ةرثوماهنذل لبر مككلا كك ركع اكل ةيلص و هيلا ىضفي من لميبسي قلعت كحل ناف كلذ ناربل لصفلا انه وابن اب نم لي الذ

 ليعتسا و يلرظلا وغلا تانعم هناذؤقلرطلابَبسلاو 20 5 ماعلا سال كنيس د هام در نوكيام بيسلاف طرشلاد وج ولعل جول

 هجوقةمالعلاو طرشلاو ةلغلاوبيسلا ةعبرا ماككحلا هبقلغتيام نارملع- بس قلعت وه تلك لوصفلا قانكاضبإ قيرطلا نعم عرشلاف
 لولا ةاكل"لنعمكع ا دجقنآن اما قالا ةلعلا وه لودلاق وكي كا رهالخ وج هورمكعلا قرن وماما هاكحإلا هي قاعتبام نإةجيرالا نه ىلعرصحلا
 0لعر» ,لقتس لا ىلععصخل ا كيل ليك قالو ألا ةهسلا شه قاتلا و ةمالعلا وش ل هاذ هداك ا امك اد وجو كعايلع ن وكب تاما اخلاو امرشلاوه

 ءانمدا م نسل هاو ةلغلاوهدعبطت هينق شرا ماق هت الْباضْن مكمل ءاضتأا هَيفاَمو بسلا وه ءاتشتق 5 ءاضقاهيفاَم نأ لص اك :-لا ىلا ىل هل وق
 5 ةزاهالاو ةمالعلاوق تشكو ٍتيَرَعت در لباب > ه1 نتنلام و طرشلا وه ةَيلع قوق مو ةَبظوتم هتابوعكتلا قت قلد ول ليءاصما اك

 نات د نقلا ككاو تقتل كبطل لاف ةلقتلا نع و ةقلاو قتل لة قلوة صصحلا ةولصك ة لعل[ فاصيتامكع ةفاضا ىف لصكلا

 ةباررا نم كلوق 012 ضيف اك لفل ةءاتمتلا ة ولو ةرازعسالا ضو رعتسمتلا ةولتطمك مريخ ىلا قاضي هةلسالا ةهح طفلا ةقلصك خلا
 هل وف هقهنو نزعملا ف انكمل ةلغ تاهّنلاَو حور هامش لغو -خكقلا نملحاو لكن اكق ليعلاب اه ذهربطلا م هرخو ةيارلا حورخ ىشو ما

 5 ةّبادلا ةمق ئانلا نمضبالذ ابمرإهتفاضاب ىلا تناكقريخاكعكعلاكلاىاةيِل ىضفي ب يل ذاب تدحت ورمكحلا قرش نابل - ةلعلا لامك فاضي
 ماو هلتمل بيس ةعذ دنا ىلع ءانبهلتنذ يدى [- خلا نمي "كل وق ج3 م ئننا ولا ضعن فانك ةروكلم ا ةدوضلا ق نعل ةمعق لاح اكقربطلا

 ىلا هتفاضال هحبولص لعب بلا كل ا نانضم نوكاالذ ايدايتخا هن وككهيلارتكع ا ةفاضةل اص بهذ اكراّيتخا بهل حف ىلا فاضم هتوم نال هنمؤيذل

 لباراتخاك الهال لعف دام لصاح كالبرا نكيولق هل ىرابشخا لمفتن سل نيكسلا ط وقس نال عقارلاى ا صضي هل وق هك ١ نيش اهنلع
 ىهفلسلا ةلغنانانتعاب ةلعلضكح هلابجس ع قدلازاصق هيلاةل امال انما #زلام قاضي عفنلا فلختم وهو عن اللا عف دمكحوه ىلا هكاسماب
 هل ناللماخلات ١ نمضي[ كل وق ول 1 لو صملا ننعم قلك |رايتخا هلعقب سبل هن الادملاةفاَضألا ترزعت ان ىبصلا نع ناكملا طقس
 لماع اق زتساذ ااماوأةلقلالا تاضيِف ئصللراّرتَخ العجم و ةبانلارهس ئشو ةلع هيلع تضرتعا نكل (ىكعضلاىأ)هقلملا بببس ناكنا

 ضخبَس ةلالزلانال- لانلا ل عناعضلاب يي هل وق دق تدع [نك عودا هيلافاصي طوقسلا ناللمال نمضي تامو ىصلا طقسك

 هرايتخلب كساب اى نل ل ول ل [ل عن يشد اهلا مك ةفاضا ماصت هلع (مكحلاو برسلا نخب ى ارا نجرب لل نق د دوصنملا ىلا لوصول قرط ىهذا
 اان نبعتلا طقس لام قالا ةلعل كا عكتلا تار ماجن ا5أ ةلعلا» بسلا ناونكد روك نْلال صال ىلع ةبعرمملا سم !لئاسملاك لبق اهلا فاضيف

 امين ةروكز الوصال نع لكشني لايق ناذ 1 2نن ع 31521 ةقاضالا تر نكت ذل (ةلوقب ءاتتتسالا ىلع ةعرقننم ىشد ببسلا ىلا اهيحنيضا

 اا ناطلتس ىلا انش نع 33 لكتب 05و ةلع نبعلا كاف و ضقت نتمنا مْرمحل نمضي يح قداذ قايذلا بر يذلا دمع ناسناوما اذا

 لاهتسا نامالا, اكرم نالزمالا نهضناليقاو ةلعولا ظلال ه3 ضن بدس ةياعسلا ناعم ىعاسلا نمضي ث يحالام ةرغ ىتح قحري خل ر خا قحىف

 تيمطتاماو ل معتسلل ىلا تلتلاب اضف ل ةراجقك] 3 ةلزنم هلا قف وَنلَع لع[ | علادصنو هلاوعتساب ابصاعربصي قايهلاهب لصتا اذا سلا

 ةنلال5 ناوهو لاوش باوج - ا عدول ى هات هل وك قل“ ص خل اله ةاعسلا ةبلغل لاعت هند حم نبرخا تلم اك ئ اننمضعب رامخف ىعاسلا
 تناتاوخلاََضاَحَو مركماو عدؤملاىلعاتز ناضل بجي قديس لامك فيضا كلل 5م قراسلا ةلاللإ ضخ بساضي امر او عدوملا

 قيرطب هيلا اقاضم ل ولنا لعمنن ماظين ا نود ةسفن: ةيانجلا كنه رستم انماض ن اف ةعيدولا لام ىلع ةيانجب وهامنا عدوملا ىلع نامضلا

 - قىاتاتنلا لوضاخ دع ىاثنا وحل | نسل 8 نرعللاق انك لا ةلالدلا كارابتعاب بجيامن اثر ا ىلع نامضلا تادبيبستلا



 ةلعل/ىتعم ةرانيّسلا نوكشص# ظ سه سايقلا عبارلالصالا

 5 7 امر سولاو عربا ع نافل بجيش د م

 تابت هرتملا لغه 2000 لاب اكي ماسح والهدم كتارا تغار جدولا لعن يروج و نودع
 هل امس ناردقلابرجد و امرلعقراسلل . : ص ١ خدك | ' الدنا

 هلل هل للاي كيو الا باكتراب نم ضيد احل نسل
 هيلي نسم ةلزنم هيرخاروطتم هلال لانا جيس ٠ و حح 4111 , نب
 ا”ديصل لع يلل ابسعل يف !!سروطخا قرتسابب ع ل اس مارحالاب ناعم امج اف 0 مما »رب عونمم فا ال١ مرج اربي ع هرؤل

 لام لنالا ةلزنمت ةيازجلازت ازرار يل هلمكحج لك هلق ماد كتل ةفرتحب ررقتتاا ةيانجلا نا
 انماوع رعد قيال لولرملا نكديبصل ىراوم لنا اما |”نلتملاىآ

 بسلاب ةلعلا تسي ايف هلاثموةيلامكحلا فاضتف لهل نعم بسلا نوكي لق: ةحاوجلا باب َ و 8٠ ل و ع 35 5-552 .٠ ص هلع -
 ٠١ كعلا ابل نوى كعلئتمببساىا

 ةلياغلا ة لع ىنعماف بسلا ٌنوكيف ببسلاب ةلهلا تمام هن ال ةلهلا ىتعم ىف بسلا وكيف ينو 5-89 .٠ 2 شل 2 ٠ ذا 0 نين 5 ع ور ه 5
 اةىلل ةىعبلا لعل ىبو : 5 ين رم 5 ١ ناشلاىا >5 ف

 تلت اذا: هاشلا وقياس نم تي تلثان َةَناذقاساذ نلف ولو هيلاودكحلا فاتضيف 2 6 . 2 ٠ مية انن حس ._ او ل 2 م جا ى 1 نا هه رإ » لوأإ حم اا د
 ١ اييهرعسوبواعةلعل 1 ةياملا زن علاق دج تاكا ذب بسلا لاوكحلا ةفاضاى ا. :تسبسلاى

 ا 2. ل : ض0
 ىضاعلاءاضقو قوببلا ىلا فاضيوتبللاريس نال نمض عوجرلاب بالظلام هتداجمتب

 امباشتلا. . سوس[ ضل نك. قوامرشلا كا
 5 201010 ن ِ

 2 ىف راه دع لْنَعلا داب نب قل اربط لعب ءاضقلا كرت خس كمي امل 5 داهشلا ىلا فاضي
 را ولااقا ,يب ىتاعل ا!ىتعلاى ا 3 ١مىضاملاىا ريوتاملاكا ري. 35 .٠

 1 3 هه 3-3 6 د فب 350 عي 0001 ٠ د ىها.. ى5

 نععالطلار نعت لدع ة لكلا“ اهم(" افي لن تيدا من ىداسلالعفب ةعفلا هلزنم كا ذث
 دم . 7 بوجولاببلا فاضفبا ىلا ى فمما ” 2 رم الاديب ىئالاك دياشلاىلا فلسا فاضرف ءاضقملا
 ٠ جاز يعي يب رو نب ا ا

 2 راب ١ سلاسدادت> ٠ رفد. دس نضال ٠ ملا دابج هلام يمل اراد العلا ل تعم لتتم توزع وعمق ارو شو ةلملا ةقيتخ
 باجي نا بجو ذ كمالسار وم ةربغلا لام يالي ىلع دجإل ةنلال نو نسانلا لا وملف م السالا كتعب زل بضبا صل ملا نا ليق ناذ- ةماوحاروطنم هلوخهل
 كل وق هل سيحل اف بجي ناعضلا هل ال لل سفن. ةيصعملا ءازجوه ام بج تس ىلاعت لد بج نانا قد كلل 3 ليقروطاحلا رش اب ناهض هيلع
 ةلالدلا درج نامضلا هيلع بجينا بجوي ةلالنلاوهو همارحار ومزم ناكتنار| تعا مرجل | ىلع ن اعضلا ناكول هن اوهو لاوس باوج - 1 ةيانلا ناالا |
 نيشلازتاىرب ال لاح بلا دعي ةحارجلا نوكوهو - لام نسال ةلرم هل وق لح رن ندع فانك لا درفت اهنا ةيانجلا ناب باجاذ لتتملاب ل صتي,ن0!نودب
 0127 ىنينثرلاف نكت حارج نت مب لانملنالا دكا عتاوم نم لام لالا لعا النرد ىلا حلا نم نامضلا افتر بجون وهخ# انتل بيسباهمف
 نضع ةيكرتلا» تول ضرم »ببرقلا ارتب هل ثم بابسالاب ةهبنتاجل باس الازُيِح ىف ةلعرانملا بحاص هلعج_ لا ٍبيسلانوكيدقد هل وق
 اهييلاصكحل ا تيبط ذة لع ف بي رب نت لكرعت ةيببسلا ةيجمف حجريف با سة ارمسق نم تتصل »نحن ةلعلا ةلعوشام لك انك * امالا
 ىسلل هلعلا لي كليلل ةلععارششلا ه كلما وه تسل ىسعلا ق ةلعلا نلاقي نقدا تل خلا ظقسي لضالا نتعف كضالا هن اذ ةلعلا ا -تءاضا نعتمد
 ناولعا يبس ن وكن كل وق ل » لوصخلا قا نكمكسلا هيلا تيضا ةلعلإر يخجلا ءزجل اوه كالا ناك ا, نكل ةيارقلا و ثالملا عومج وهو

 ةيبش هلىزا2# نت نسولا و هسفن ها ناسا لام ىلع هل ال نلا» سلامك ةرلعلاةيمنت كل: سيل ضع يبس ىلا ب بسلا وس ىدسلا نسنلاظفاح |

 ريتعاف دوقلاو قوسلاك ةلعلاى!ةفاضالارنعتّنّتع ةلعلا ةلعكةلعلامكحلا قّتبسب ىلا عوقولل قانعلاو قالظلا قيل عنو ءانكلا نملك ةلعلا
 نوكىف تلد ةثلث نالحاولاو ةلث نيش هلا تاعومج د ةثلثلا عوم و ىنعمو اركحو امس * ايسذا ةعبس ىلا ةلغلاود سف هاضي|بابسالا!نمريخإلا
 ناسا ىلع اهل جر عّضول عوضوم اكو بج وم ريغ قوسلا نال هلعفل ةلع سبل قوسلاوةبأيلالعف وه هتاعد الرلخن تلثلل ةلعلا ةلعدوقلاو قوسلا
 دوف م دوجد وه ةلعلااغا و ةنازغ ا نانجول»اّقلزلل ةلعو بجسم لارهح لاقي امك يل كل نابج وما يقبقح هلا يبس سئل ق انت ارماوهامت |
 هلوق ولم لوصع فان كمون اذ نوعاضيإ ةلعلا ةلعاهز ابتعاذ ضم بيس ىهامناو ةِئفانتالا بجو ا ىهرب جرعه نع ةلعلا د امرعوم#
 اناضماىلحفراصف اهركب اهنلا ىلع ةبرلللا لهي قوسلا نال ق وسلاب تل جاوه:كل فاثلل ةلع تناكناو اماه لبا قتلي ةباصا تال - قئاسلا نمط
 ل قوسلا ىلا فاضي هل وق 0ك ١ لوصفلا ىف انك ةديبلا ةما31نغب ءاضقلا ىلع لوم ةحئبلاىضاقل [نذل داب خلا ةلاتسسم كلل نكو ركملا لا
 ماتا هيذ- خل قار وبظ نحب هل وق هر » ندعملا فانك قئاسلا ىلا ذاضمر تصد كريس رست 5 هفاقيإبتىقت اذهل هقئاسلا عبط لعريس ةباللا
 لحف يلا هعايضبل املا نامضرمكح فاضي نا ىقبني ناكف ةرايّتخاب ر اتخلا نبعلا تمان داص ا. ايتخا ةلعف ناكتناو ىضاولا نم ءاضتقلا لعف ناىلا
 ىلع هعساكت يح نم اروبجم ازجاع عراذترلا ننعرب عالق قاتلا ناالا ةل ل للا ىفا رك ضم بجسمه هاه نا دورا هدم وبر مل » ءاقلا
 ةيعرشنلا ةظحاإلملا ف ىراتخاربغ الع جراظنلا لل عق نعم دك وت هر حول دعت لاعب هوهنتلا ةداومثت بسح لع ءاضتملا ريغ عرشلا يزفتقام
 الل ةيكرتْلا نعن وكرم عجترا اذ ةيكدتلا فاما هةدابشلا ىف نارا انهما حك | ةفاضا حولص لع ىف ةرمقطلا لعذ مكح هكحراصد
 ىف راجت وه هىضاقلا ءاضحالا|هّملع تسل و تلتلل يبس نسل ءامْلا وهل سم ىلع هش صد ن ا فل يش دنع و هجولا نمد لاطاتاتمضب يضع لا
 بيسالعهل وق ه8 »لوصح فان كهلصا ةيكوتلا 000 0 تي و د

 ىثناشلا ل وص ١.12 ىىثنا وحلا نسج( ٠ ةلهلارابتعا طقس للف مجرخلا نم ةلعلا ةقيقتحب لمعلا ىلع ىنعي ثيلكتلا ىف ناام



 ةلعلا(*اه انقر ببّشسلا تح و نمايفلاو .حيارلا ل صالا

 - ع ٍ دي يخ -رو ملم وو > ُ نق 2

 ماليبو ضد دلفي اب 7 !”اهمرعيقا المزة لمإكلا (ونلاتايعرشتلا
 رس الشم حرلاع 7 ١ مم ونامل ىشم الى تعددت "نع لا لاما رززرع

 هه يم يب هه 4 دي اح ن2 نوع و مل ل هلع ها 2-1

 ةقيقحت ابتعا امقس طولا“ امم تَمقاامل ةديصفلاة َوَعلا كرنك ء(ةونلالاكىيعضافنتالا
 «٠ب ىطولا لع عالطالايزختل ابغا نك ١ 0 ١ث رك ملدا قرط نبقي مرا لانال

5 
 "اب وبجانينع ناك لو ب( مولوابنت مزليرشنمت رعي امل مقسلا كلن كو#لعلا هول ورث لاكق حيف لحل ضم قع مكمل دالبذ حطوا 6 - «٠ ع نع اني دبع ضب دلع را 4

 4 ىه اهل رس + ذخ لد 1< -

 ىقةحرمهشلا نسفن قعرمك ار ان ههقضملا ةقرتحي دانبتعا طققن ةصخرلا قح ف ةقشللا هانم
 ١ اجود ر (لمؤالا هضفلا و: 5 : د

 8 2 1ع سخرترلالاو نم لقال دفا وطي ىب ننفذ 2و٠ 8 ربو

 هساظفالا ف ةصخخرلا هل تاكفسلا سالم هبل صقي تكلمه فارطا قت اطول تاطلسلاَنا
 520995 سا تيفو مسد “مر تورنوكلارلا 20 1

 نب نيجلا ىر نيل - مشتل كيسا راو لتظل ين اوربا تقع 2 * 2س ءضئالا هذ مسايا ىفببستَسيلاهناو ةرافكلاس ىو نيعلا اذ [جمابسسس بب [ ريغ قس لته ةرضقلا

 كرت انا راذكلا ناذ ةراذكا بوجو 20 داههلاو بديسملا هوجو قانياكججسلا نافةقيقفا
 : امتورانكل ببيئ حدف بلل[ داقحنال "قيقا يل

 اس ىهسقانعلا هقالظلاك ل ورشلاب كح قلعت كلنكونيعلا مني هيدِشُذجلاب
 امني ٍ

 0-2-2 م 7 2 : ق 00

 ١!قزلطلاعوتول تاو قلاط تن اكرارلا سلمت نإ لاقت اي” ' مس تتح كا

 ضني قيلعتلاو اهرشلا لن عكيي | نا مكحلا نذل ةقرقشلاف سجس نسيل ُهدأ6 اناحي
 ام قانعلاو قزاطلاروج و وببو 5 و !قيلعتىا ' ©

 0-4 ٠ 4 6 ب و هع

 ةيعرشلاماكحجالا امني ف انتلادةجو عمابببس نوكي القط متلا وجوب
 ربا ال“ رالا رس 004 ل ا”لوالا حلا قالطلادعب قززحلا حقنا ة/علل و لعفول ئح

 ثرولا جو ىلع عالطالاو شدعلا ةلعلاو داع ىذن جوردن نعواتياكثونلا ن ةلاهتاّمتا ال ببس هن ال ةراهطلا ض اهتن ل - ترحل "اقم هل وق هل

 ناره هوتيإم دريالذ تدحلا(”اقموصيق اذ (”ونلا با واح كدوجو نوكيف كنك اوجَو ىلا عاذ ل ضافملا ءاجرتساىلعةلاعتتال تلاه زلعتتم وتلا ةلاحف

 هليذح اس ىظتاوحلا ضعب انكم ةسائجلا جورخ ةقييقتح/ انتم مونلاس ضن 013 عرالا هكوكم ةسا جلا جورخهونلا قو نيقيناتنات ناكعوضولا

 ضيخم (اسح ىطومناموه)نضرَمو /اعرش ىطو عنام هل( دمك يطال اسحاكو اعرطتن يطول نم عنام ثان نسل وي رماح وزلا لا ذا ىا- زا ةولخلا كل نكو

 اة ولخلا ةحتولع (امهريغو 5 لعلا هراملا ب وجو وه مكهلارارروو طولا ةقيفحت اينع| طقس اذلوعطولا * اقم ةرمعصلايولذلل مان ابماو هناك اعرشتو عبط ٌىطو متاموه)
 ع وتمت ل ىطولا ىلع عالطالارتحت تلق ناذ 5 ولخلا كعب اركب تانكناب ىظو مخلب ناكام هنا نتن تاواتردلا ليث مالوم بيب (عنام دوبل 59

 | اهل تاكناب عاضللا نم ةىلصملاعخماعضاوت مقفاوت نوكي ناناج تلق ل علا هرهملا *وزل بزمن بجي طولا ءافتنا لعام اوت ول ىتح
 اقريغو سانلا ءعرشلا* كحل قحيف عالطالا نعت مْ اهزبغَو ةنعلا ةميتعف د جوزللا نكهاهملا ل والا جوزيلاربع بغربلا مراكب ف ةرلصم
 ه قطولا* اهم تمفاةيعرشلاد ةييسحا عئاوطلإ نعةيلاثملا ىا- ا ةعيصماهل وق نلخ» كربغو لوصفلاى ا نكايهلنعاودبغب ول

 ةقشملاةقيقح ىلع عولطالا,ن تل ةنقشل» *اقم كل وق هك ا هان در الاقل قرض نم انعنم امالول ةفاتخف قدرط نم تري ث كيذا ةلاو رامتجلا
 ىلإ اقيرط نوكيام ببسلا ناوهوذلوا مط |كركذام ىلع دب ضمن باوج - غلا مي لقو كل وق ككل. م ةيف سانلا لاوحا تداقتي طبمرما اهنا

 تسال ةلرافكلا بوجو ىفاني نيكولا لباسا لص ومب سيل هناعم ندنمبلا ةرافكل اقيامكم يل[ فاضي !نبلو ةرافكلببس ندجلاو هبلاايضفمرمكملا
 فانم ناللا فانتمو ةرافكلا "زل ثلا تكلل هرام نيالا ناكف ثدخ فاني زبلا و هل تعرش هّزتلل د تقعنا نصلا» تنحل ايلا باك ةرافكلا

 هنا عم قاتعلاو قالطللا بسن طمس قاتعلاو قالطلا قلعت كل نكد نيكينلا نيب كلاكفن الا "دع نع رابع ىهىلاةمزالملاةدعبالاو هدزلملل
 | ىهوطرشلادوجوااعنامقيلعتلا !نيميلا تاكو قالطلا نعار نحر للا وخد اهعانتما هن دوصقل»اقلاط تناق _نلا تلخد ناهلوق تالا قانم
 فالخي لعفا ذا اهنا نيمجلا ىتني,هيو هلوق ىتغل او هدزلهلل تانم (ةتالل ىفانطاو طورظتلاب هلا تبتني كازا تال ءازجلانع كافل كى اءازجلل هند

 ايس تيمساهناب باجاق دحاو نيج كناجاهذلامك ةيكى الا قالطلا»قياكك تن ”5ىرخا رم كلذ لعق ل انلو يملا عطّترا نييإلا بج وم

 شل »لوصنلا فارم صعا ازاى ةياكخ للا عت هلوق ىفارمخ ندعلا ىعس مكابس س ىلعس ءازجلاو ةراذكلا هزلو فلاخ نابيلا لوؤبامر اتعاب

 لجو نابرافكلا لال هينا لمت<ي ابن هل هيلا ل وؤيامرابتعابابعبس تيمساءاوىانتلا دوجو عم هلاسس نوكبالذ - نبعلا ىتني هب . هل وق

 تلق اهل ةلعىاةرافكلا بدبس ندعلا نا عب ارلا تابس | نايبيقا ركذو ازاخم ةرافكلاببس نامولا ناانهطا دركذحهنازع | .ة:للامتلق ناف ثنحملا
 لاقي نيمإلا كاف اضن ةزافكلا نالف ةرافكلا ةلعاجن ا لبق تيجو اخ رشم باتكلا ف ر وكل مازا ايس بنت ترف ةبرجلا تالتخهلمهتيب انت
 هعماهتحماجثو لولعل,اذوجول ةيصتفتم ةلعلا نوكينةيلغلا قلع نانش نم نال ءاببيس نوكيالف هل وق هك ٠ ليقان ؟لماتذ ناحل اراك

 هعفر بجيلولعرإل فانم دعط انا مهوتب لو امنعالا دوجو لولعملاب صاصتخا ةلعلل تاد نجولاو لولعملاو ةلعلا ةعما# بوجواكرؤوم

 نا قيلغتلاونيحلا ىلع ببسلاق الطا ناهلضاح تح » لوصحا ق ان كرب لتخ ةريكحا6ةيلوصالا ةلعلاقمهرملا نالاكد وجه دنع هاو

 لوب مرابتعاب بنعلا هب داراارم عرفا ىلا ىلا غتهلوق ىفامك تت اجل ذو از اجت ايس ىسبن ءازجلا هر افكلامزل و فلاخ ناب هيلالوٌوبامرابّتعاب
 ىشناوكلا نسا ىزاجلا'ليقيزتحلا ببسلاهب داملاؤةلوا ةتمتصملاكرككامو ضقنلا هريتح ةقرقحالميلا
 - ىثتاشلالوصأ
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 رمكشلا بوجواهبلبعلا تركي ةمالع نم يافا كيغ ب وجولا نال ثلة ؤاهبابساب قلعت ] 9 ضنمع
 متقن لا ام تمارعلااىا نا” قص )رف وصو“ ا دايعلا ١ امو ىف ماكحالا بوب داكا ١م تميات امر يعلا اعابموجو سفن

 روتر 6 يع هج ين ل 2 7 هيج 2

 جتاطخلا ناليب يبت كولا واصلا ب وجو ٌبَيبَخ نابسالا كا محلا تعيضا نابتعفلا نيدو
 وما ءادالا لكمرقملا جال .ماننيي ل قرماظلا هلاك ئ نس ا"انع بكب وو لا ابسبلاكا “٠
 تالالاهتقولا لوخدّدعب هوتي اهناد تقولالوخد لبق ةّحوتي كج واصلا ءاداب

 اان ل عترمظم ال ىا هن

 1 ا حأآ ١ ١ هع مس د و. اني ب و ع. و

 ...:ىعي ١ ناوزت هو ه4ليق توجولاّ بس لبعلل قررىيحعمدو ع دالا ب 6-0 ول تينم

 بى رسل 182 0 2 7 لون وعم نرتب ريبج ريتا نت تت فخ

 تا ناسخ تق ولا ل وخدالااننهلبعلا هه ادعي د هجوما ةحوكنملاةّفْطِن داو غسملا

 هع 1 يابت 9 "خولان وقت < 3
 ٠ 5 ١ ١ وو د -_ ىلا 2 1 95 ٠ ده “1

 ىوخم اورمئانلاكباطخلا هل هان تيكن م ىلع تن ابوجولا نالو تقولال وحلب تب وجمل
 ر_لعو تخل ا ظ از باطخلا نا ساري وق لع دين طع نس يصل

 ب هخ سد 1 5 5 ع 5

 تسل هذلاءزجلا ناربظ انببو تكولا لوخدياتبإت ناكق تقولا ليق ب وجو الد هيلع
 ارب نقولا لوعدب تبي بوتولانإىا ١١ لاول واولا

 قوويرملاذاكاثلا كان هالا ءزخلا نم ةيبجمشلا ل قنا ,هلحأ ناّقيرظ كلٍ لجيرعت ب وجولل
 3 | تنوجولل ايس ل دالاود نوى ا ٌ

 بن وجوةلار مقتيِف تقولارخا ىلا ئتني كا ىلا عبارلاو ثبلاثلا ىلا وش لالا ءزجلا
 رب تفولازنتا ىلا 0000 امس ىلاتلا ل ىزلاى ا

 0-5 8 أس ولاء ازجر مجرم 3 . مس 0

 .. 2 ةننأموولحأ ده همص ريتعيو ءابسا تل. هليرعلا لاحربتعي هنئنميح

  تتاماوهاب بلطلاءاذلا فد لجتملاهناةلعتنكل عرنتلاباتلامولعم ناكنا و هياجتاو للاخت هباجياب وهام بوجولا نال كلذ ما قلعت ةلوقول
 اذورظ تناك ا تاذوالاف تابلظلاء الل صوّصخ ىلع تاراما ملا عم هرعسارم نم انبه كيال ٍبلطلا قلعت تق دىا فانز مل عناكت اذ اهنعةبلاخ ةنمزالا
 . بابسالاءاذلا نايبإ ملا ضرعتف مايصلاو ةؤلصل امك ا هيوجولاللعوابابس مامحإلا ةماع تريتعاا.ل ةفرعماهملعانل ةففومو هنمو هملولجتل
 تارتومى عمال ىحِجلا نع هفشاكت اذ هرغمو تاراما ىتغمبانبزه بابسإلا تاملع هنو سايّقلاو عاحالاو ةنسلاو تابكلاب ةتباذلاةييعرشلا ماكحجلل
 بروجول قيقا ببسلاو تاق هال ةيهاظلا بابسالا هيانم بان هىلاعت هل ةقرفحلا ةفصلا وهو لقلب اي الاوه بوجولا سفنل ىقبقتعا بيسلاق
 تقتولاناكملتلق ناذ- تقولا هل وق هلت »ل صحا قانك ة داخل ةيظفللازمالا ةغيبص ئرهاظلاةبجبسو هباىد عباشلا نمنلطلا قلعت وه ءادالا

 تلق ةيطرنتلاو ةيفرظلا توفبو تقول نعارخاتُم بوجولا ن وكي © هبببسم ىلع (لّقماانب !بيسلا نال هيف دوج ه ءادالل قييرمل ةولصلا بوجّولا يبس
 كل وذ نلت ”١ ندعملا ف اة كتقولا نتعب وجولاريخا هزلي لق ءاذال ىلع لق موهو ءادالاهب لضفني نزلا عزك وه ةواصلا عرشت نم قح ف ببسلا
 (قيسو هل ىف ىلا رظن تاقولا ىلع لمج ولو ليلقُثلاوه مالا ف لصالا و ليبلا قتسغ ىلا سمن كول دل كو ضلارعتا ا علا هن: هلوقي ريش |هبلاو تق ولاكوخد لبق
 تقورظلا نمل صالا ف هناد ىرتهاظلا بسلا هتااتفقحام ىلع ءانب لبلعتلا قانياكتيقوتلا نالاتعفيالذ ةرآلا نوبصت نيحو نوسم نيح هللا
 لةكارو نلاف تّقّولالوخ لبق باطن هج وت لهنا ىلع ءاني ب اطخلا هجوت وهو ببسلا من15 فرعم وهام! تقولا نا لاري ضر اصل انم لوقلا اذه
 ١-1 ىثنا وهلال وصح قى منسلا و سح نم تنل وم لاق انك درطلا للعل ابر ختلد تيكوكياىضيالخةرامالا دن يسير وو هنوكىع

 قاذلإلا باطغااو هلوقب باجاخ  اظذلا 8 سنافي تةولاوهو بيسلاب تبان بوجولا سفن ناك ام ةناوهو لاوس باوج - 2 بالغلا ههلوثهلع ١
 ببس تباث بوجولا سفن ؤرماألاب تبي باطخل !ناذل بوجولا نضن نع لصفني وهى ءادالا بوجو لبق ىا- هلق هلوذو كش ندعملا 1

 تاقولاوهو بوجولا ٍببس فرعي ه ببسلا كل ذ دعي هجوتيرمالاب باطخغلاه بوجولا سفن هي تبثي ببسلا ناذ رم الاربغ ببجسلا هتقولاوهو
 لتعاره ءاذا بيد حاطئلاب ةقفنلاو غسبلاب نقلا ب جب ةناق - ةحوكتملا ةقفن داو عببملا نمت دا4ل وذ هنن نعل اان كءاخالاب وجو لبق ىامل
 . ةولضلاٍب وجو ى!بوجولا نذل تّقولا لعب هجوتملا باظالابءاول!بوجو ىلع اقرإس تقولا ى[ببسلاب تبني بوجولا نا فرعي هبو داتلوفكةبلاطملا

 ءاضتلاو ةقاذالاؤكابتن الا دعب ءابضقلاب ما ىتح ليلو هوي ىلع ئانزباغ هبلعىمغمل ا هرمئانلاكباطخلارمهافريغ هن وكل باطخلا هلوانتب الوم قحىف تبث
 هك لوصفلا ىف انكءادالا هيلع بجيالكناامط ءاصملااووبلع بجي الضال نارا مرق ف تباثابوجولا ناانؤرعف تالا نع . ال ديالا بجيل
 ىتجح ىراكسوشن او واصلا اوبرتق: لاقت هل وق فريش (هبلاو ههجقب الا ةج ناك باطل موق, ني اصديغ ةلاحلا هه ىف اهزناذ - غارمتانلك كل وق
 لقعي ىتخن ونجا نع ريكي تح ىبصلا غو ظقينمس ىحيرتشانلا نع ةقل نعرملدلا عفر اهنعمثا كر ةنراع ثيدحمف و ةيألا نولوتتاماولعت
 ءزجل ١هلوق هش »:لوصتلا ىفاتكباطغا هج وت ”دعل باطخلا ىل ةتقاض نك<الك سلا كا فاضماممقح ف بوجولا نا هنمرملعف قدفيدا
 رم لقت (هزلل تقولا ىف ةولصلا نايبتا سعي الف تقولا ىضم لعبالا بوجولا تبي كاكناككل ذا تقولا لكى لع بوجولا قوتي الف -غلالدالا
 تميكرعلعينإلياكب وجولل ببس لوذلا وخلا نإتبثي ادعي ىا- كلذ نعيش هل وق 03+ لوصفلا فان كندي كوهو بيسلا ىلع بجسملا
 نفداالا ف الذمة واصلا كلا عت هياجي او قلعت هنئآ ب اجياب (ب وجو لا نذل كلذ ل تحع» بانكلا ق نب امكناّقبرط هل ه تقؤولا ءازجإ قاب نوكي
 رابع عرشلا ف ببسلا نال للعلا بابسالاب ان مهدازطارعت دابعلا ىاعايتةرعم قشياهل تعضو ىقلا بايسالا نكترمل اف نوكي ىتحرملعياكةليللا
 . "سفن ترعي ىاتيلرخنلا نم ةوخام ترعب جمع ١ مع مث ال تبسلا ظفللاو زاّمخا املا نكل هلابجوماكبولطملا ةفرعملاّقيرط نوكيامع
 2 ىتاشلالوصا ىدتناوحا نسا )3 تقولالؤخدالاهل وذ اكريخو دوجوم هلوقل ةفص ةيلعنلا ليا د بوجولا



 _ اننابساب ةيعرش ممصحانمتدص. _سايشلاو عيازلال صدلا
 و ف ظ ِإ هل
 هاءعزجلا كل ذ قاقلاب تقولا لوا قا ّيدَص ناكول هنا ةرقكبعل لاحيابتع ناب عدلا كلذ
 ا تشولا نيرذاالا , تاتمرعو لاله انا 17 نا ضهنلاو لابلا نا

 هرهاطت“ تقولا ل داق ءاسونو ا اضناح تناكواءزجلا كل 5قامليسم تدولال ها قلما كاك و وه ع 2 ٠ 2 5 . و ضي - 9#
 ّ را مرللا ١ تدل وىلا ىئءافلا عدو نونلماقب سوارا

 ناب سكعلا لغه تةولارخا ىف ةراهالا تو نيروص عيمج اله لع » كاملا تبجو زكا كلذ ىف
 ازنامجتريفنو (وصلاو ةوبزلا بتال "٠ ءادإلا بجو وتلبإز! تورم سابق ىا *  سبوجولاتقووادالاةيلبا لق واغألا

 ولواةةلصلا هنع تظاقس ءوتلا كلذ قلتم ءاعادا تعوتسم نونجوا| سافزو | ضيح شر لحب 0 وه 8 ب 0( - 34 .٠
 : | ةليلو (ول ىلع اهنا ان وتلاعب ر

 كرخ |: ارفاسم تقولا لدا قامِفم اكول ة اير لصب كرخا قاتم تقولا لوا قارفاسم ناك
 مت وولا ا مرسلا نر صؤت نم سرق ولاا ارمربعلا

 «.- ريض 21 ل لو زوي نيستا ىو مب رسح ١ او >ب ءاذع
 ةلما6 ةّميظولا تير قن لمان اكن عؤحلا كلل تا عدلا كلذ ةفصرابتعا نابب و نيتعكر لصي

 ٠( اماكب جاولات بني اكا اب تنقولا نمر مل "كيندال ليصفتورطشكإ بام ىلا

 ثا لاقي يف هلام ةه ةركملا تاق والا ىلا جئادأب لُوعلا نع جرخي الخ
 البرت نب ج ولا (سعاو -لساكلا ةفيظول يرضى ١

 حورح 2 نامياعلف تكولاربضيامتاو لماورجفلا 3 ته قلارخا
 رز سمسا عولسملل معو 002 3 امطقزبةريقنالابتال

 ٠ _- + مه ب - 5 دإ ه خخ 7 10 ..ءاوع

 هن ضيمغلا كظب ةولصلا ءانءا قتيوسمنتلا علطا اا لابكلا ثص نت جاولار ستيك تقولا
 8 8 ب و وس سس | ربا ربسب

 اًيضققات زجلا كلذ كاكولو تنقولارابقعاَب كاصقنلا تعض وب كلا ةولضلا امنا هسلجاك
 ةلسلا ىلا فانضم ب وجولا 3 اق ةلماكتبجهاماكناكتاف انا ضتفن والم كب وج ولا نسفنب جولصلل بحوملا كلذ لادربةفيىا لا كلذ هل وةهل
 نا ىدؤضلان ال انضر خصم ةلم ات يداَولف ةصقان تبجو اصقان كاك ياو تلف الاو تكد اضياةلماكترداولذ قنة ضقني و ليكن هلايكبق
 هلماكلا عومجت هاضيإ ضفاتلا ىلع لك شم وهو تقولا عومم اهدوجو تيس نال تفاؤلا كعب اق ىا نصعلا دا ذا مكي وجولار نق نعءادالاصقنيال

 بحولاقانوءادألاتيزاق نفنو ةعججارهيذلامكلا ةبدهلءا ازحارتكا رابتعات هجو نم ل ماكان ضياوهت الماك اضذان نكسومل ناو هنو نم نضفان ضفانلا

 زثك“ هللو هئازجا ةماعب لياصرا لماكه جو نم بوجولا نذل ريبظلاو تورغلاو عولطلا تاق وا[صقانلا تقولا فد زانضق صصباكانل و هتاداسمو

 قويسمرتبغ هئازحارت اس ىلع (دقم لؤاءزج ف ىاد لا تق ىلا ق هل وة ةلع (ز/لوضحلا قا: [صّقنلا ض سأل ضف نلا هب دقي اذ لكلا مكح
 رععاوهد قاضالا ل هالا وهذ ظاس والا نم تاكذلا و هئازج ا ضعت ىلعو هئازجا نمزيخجلا ىلع (دقم لوا ءزج قو ىقيفعال وةلاوهو ةتمرخا زد
 اكراتزاكت ل ماكجج هام ندل غلا جرتي الخ كل وق ج20 لوصفلا فن كقديبس اهم م لكل لح ىلا ظنلاب لأ تلاد لخلل ىلارلختلاب كدا ل هلأ لودلا نم
 ةلماكتبجوابنالي دأتيال ءاجالاب نيس د توها زان اهأرق | 5|3 لوجسلاكهقيرشتلاورحغل مارا ىف ئداتيكلطملارو لدملا ئيصلاكناصتقنلا ةفصب
 بردت ناَلِبَد ةعرك ردا نم هعِؤز ةربوهنللا نع نا خموسلا ا 5رام ةضزاعي 5 ةه دركملاتاقوالا قاهراداب هلوق هل: ليت اة1ةصقان ىداتت الق
 اهرلقلا زعملسهو قريبا هيحرخل ها متم ىنعمل ا قرت تنم زضكشيي داحل هضراع ثيردحلا اذه نايت يفضل هع باجاو صعلا كر دان قف سما
 هحقزرماع نب ةبقغ نغو لسه اورام خم ندماتلا بينعت ىتح معلا دعب خا صك نسماتلا علطت ىتح ميصلا دعب خول ص الكعؤر هنعهتدا ىضر
 نياخو سما ل هزتاىتح ةرياهطلاومغ اة وقت نيحو عافترت ىتح ةغزاب سماتلا علطت نيحاز اتوم نميري ن ناد نهمذ ىلصن نان اهني ناك

 ةاسقلا تيب لح ةيضصعلا ق ةىصلا إل ححجير نق ساسىقلاو نساٍرفلا ىلاريصللا وه لوصالاق تضامك 7 جاولاذاضراعتاذ اخ سماسلات فيض

 مرش هبادو هناش وهام ياتو ماقملا قمح مدلكلا هذ لاطا دق ىو طلاومش امش اوحو ةياقولا حوش و ةيارولا فا نكهطمللا انهباناعف فلا ف
 امواعط5 مومعلاديضتئقنلا قابس ىف ةركتلا» تبكع مب الذ صصخخ لب وهانلك ضئارفل باكل فاوثلاب ىلا ثييداحا ةيعفاشلا صخد راثاللا ناعم
 نصنلا ءازايدس اة نسايّقلا و  امتالا ةصد ثيل اذنه ىف ةكولصلا يلي نع ىهتلاوهىرتلاي دوصقملا نال نيشي كحل( نب رن ه نحب ضان” كل بو
 . تملك ةولصلل ةيبانباك ظفل اكءاقبلا دو ا)تيهل] ل ماش هوزللا ةؤلص تنحل اضذل تال ها وه ه نضراهنلا كعب هلا نرصا خا ساٍيقلا نذل هبفسلا هلك انهانلق
 ذ داسفلا ا هيقتياماو ةضملا ىتانتةمرحلا و ةنمرخملا »اقيم يتلا وهر ابخال ىف دراولا ركن ان وهامن ااتبزنك >راولاواعلا ئغصياك ةرهاد روما اهلك هله

 ىولثمو ةىضفلاو ة يع وردتيا سكة موهكباهنيل كاهربذب مقل ىلع متي عرشنلا لاعذ الا نعىونلا نإ قسا ةيفدعلا لوصاف برقا نم نا
 زخانالةَببسس لامك -كامكلاتضوب هل وق ه2: » لوضحلا ىف نكي نتف داسفلا ةكوعش هلال (”قليالق ن دركملا تقول فز واصلا و رحغل هور موضي
 لطيسكن يغني لوقينالئاقل ه-ضرفلا لطب 4ل وق هكر» لبق انكنا تنل ةفصب ىدًاتباكالماكت جت امد ةهاركلاب هصتمريغ جبنا تقد
 تاصم فرت وياك رظلا ناصقنو ضخ نيرظ تقولا ءازجا قاب و لماكت قد وهو عّوضتلا هب لضنا للا ءزجلا وه ببسلا نال سهشلا عولطب ضوفلا

 وشو (تقولاوهو) هيفا ذديإم ضقِنر اهتعابو دال نضقن نال -ؤلا تضوي الاهل وذ هك م: ضعبلا لاقانكلماتلابهنع تاجيانا ند تدرظملا
 عادالاب لصتملا زج وهو همس لامكل الما اييوجد تاكو ءاةالا هي كستضف ناث:هالاو 0انصالا نع تاقدا نم ةوزكم صضخان تنقولا لقد هدرظ
  ىغاانهرت رف ىوقلا طرشتلا ةبج نمالكب بسلا ةبرج نم اكربيسي داّض انهو ظدرشملا سفرك طرشن ئ شو ةيفرظلا سف نكل بسلا جو ناواجيا
 |نكل مات تاقولا كلذ فاهزيغد قاوسادلا ىف لطشاعللالارعا ثوَجتخ [”معب ىولبلا معو ةرووضلل و هب وجو صقنل صعلا ف لهتحي هداسفلا نم
 ظ -ىشانثلا لوصا نت. .: ولع ىشتاوحلا بسحا » لوضحاىف



 اهببابساب ةيعوشتلا اكحجلا قلعت تح. ] م11 سايقلا و عمارلالصالا
 /عدنجو)/ 2-2 |

 ةفضب ةقظولا تريقنفّلساؤ ردع ت قولا *رسم لا زار تق د تقولارخلاناؤرصعلا وا ص فامك - هم أه ”نن وبه » 9 5 َةه 9 ع 2 ردك كو يعم رى 3 هنن .خ
 الا بجاولا تش ىا سمسا زارا كا ةومغإ ا«ءاضحات بك اف رام الا تفو كونا

 عجب ناىلاملا ىيرطلاو تقولا دانك عمل دعت اوحلاب لوقلا بجو !لرل 5تاصفقنلا ا ّ حكي وه ط عر تح 15- 3 هه
 ا" ريييسلا |ينع نم * ايي لاكا المعلا زاب" )' ناصعنلا تفصل ةيظولاررضناى ا

 نب .٠ 2 هم - اها عع . 2 /ر ده 2 ف

 ةّيبسلالاطباب لوقهبلوقلان اف نامتنالا قدرط ىلع ا يبس تقول ءازجا نم ءزج لك
 | 277 ون ىلاشلا ول ل والا اجل نم ةربتيسا لاقشاباكا 0 هل

 ام تييع تميت امنا كاشنلا عزخلا نان بجاولا ثعاضنا ده نبع منزل يو عرشلاب ةتيإثلا
 ْ هع ١١لاقشالاق عال اديس بتلك ن وك ا

 و . ء نيد ”كومع نيك ِ ا -ءا . يت“
 ه ترام خلا باب ىفدوهشتا قتلو للعلا دارت تاينمانه نامف لوالا عزجلا هتتبشنا
 . م 8 دالاء. ءاسم ندب ثل|و عا تتاشاىا١ا كلج

 2 )ماج ٠ د م 7 ُر 5-5 5 37 هم >2
 هيلا( وصلا هفاضاةرهأتلا: دوبمس نتعب اطل دج هلريرلاو وهتس ) 0 وجو م

 هع 7 0 د ديدي حدا ىرطعللا
 ناجي ببسلاب هجوناتعابو ايحداةقيقح ف انا باصنلاكلم# ةكولا ن وجو تكسو

 رن . اذإ اننا للملا قا ةرائلل لانا 5 6 2-3 2

 مه هم 0 1 ٠ تل , 8 هذه

 ةتيظولاراركت رعد تيبلادل هتفانضال ثيباك ميتا قسط مادحا عيرامش نعل

 لص

 اما مموج ددعن دعاك ١ 4 ري :ءيعللا ب هدشلا تنسب ١ رنة الصلا بوبو بيضاوقلك فلك امال وبلا نازوت لق وكل ليج" ىا

. 
 0 _- هي

 ل

 بببسلا دوجولمالسالا زج نعش لة بوني ةءاطتسالا وجه لبقزجول له ىلعورملاف
 |رنةعاطاتسا) لص جي |]ن طر ىا ٍ 0 : ظ

 دعو . 0 سار مهوهاما 1 مهما .

 هن لعص تاووجحو بسس بببسلا (لعل بانضنلا دخولا ككل 2 اد قراخدهبو
 ]ل ةولصلا ب وجو بنيضل وف ىلع - ارب مالسال ا” نع ”ةعاطمس الا لبق ب انمى ا

 لصتملا ءْزج اوهو هيببس نال ضقان بج هتاذ نارمخ لات قو قيتن اناسا صعلا 8 لص ىف ارك اصتقان عزحلا ثار 3 ناكول ىا ىصعلا ة لص فمك ل وشها
 امنا بيسملا نال ناصّمنلا ةفصب بجاولاتيذيى ةيفيظولا تررّمتف ىرثعملا ثايدهلا ىف ءاجا مكن اطيل ىلاابوسنمهنوكل صفقات دساف ءادالاب
 ا”لوصفلا فانك قولا داسق عماكدركملات قولا ف تقولاوص غن اوج ل وقلا بجو اول هناصتنلا ةفصب ى داتيد هببس توبنأيسخ ىلع تدي
 ةلطاب تيبس تنامذع ةيبجبسلا لابن ابله اذاذ بوجولا سضن دافا اعوذ ايس اص 1ك والا ءزجلا نال خلا ةيببسلا لاطباب هل وك هلع
 ىحسيذ لاقش لا هبشيهنكأ لاّقم اي سيل لاه ورخالخ ا توت دعب لحب ىف ةفصت وبث ل والا قيرطلا لا نمتر نعل هد نعلا دن وجاك هد
 تتفق ولا ءازجا نم ءزج لكن اكول هن اوهو قدوطلا انه ىلع دز لاكشاعق د غلا هزلي كهل وق ناتلرر لوصخلا ىف اتكتاكللاليبس ىلعالا قت
 تعا ضته نم خليةلذ لجاو تجاولاو د لعتم بابسالا اب باجلاذ تاك كسسْبل و تابجاولا نمعانضت3 بجاو ءزج لكل نوكب نا ىقبي | مبس
 ىادرتيام عهدا ةراشا نه خلا دوهنتلا ةزنكو كل وق 020 سن لحما انكل والا ءزجلا تيشيإم نجع تبي انا ىفاثنلا ءزجلا ناق تاببجاولا
 ىعوا عارتجملا ليبس ىلع نا ءاوس لادم ىصنعر حل لول عم ىلع ةلقتنسمللا للغلا >ادت ناردهتنش ام ىلع ءانب للعلا >لعتاد لولعملا لح و عانتما نم
 للع لع تعتتجا اذا ام لم للعلا ف دارت امك ءابمفلا 0 ج لق لاه ناب ههقنذ قتلا لهاز انف ىلع ةبل نبل طمت ىلع ها اغاجابقاختلا هجد
 عم ءوضوللاضقان ىدولا نوكيعم قاولاةامكدنّم نعلن ى دز امكذ اهتم لكى ادكحلا فاضي لصف و تاعرو ليا ذا امكدخا هرمكح. ىلع
 يي ةركلح او لهاش هيذ ىفكب اف لحاو لكىل ا هارمدرتم نيتث | لكىلاكع ا فانضبف دوينشلا يرش كى مكه لاهم ضفتنملا ضن هلوبلابقعي هنا
 زا هيلا موصلا ةفاضاو<ل وق 040 لنصل فا نكن لك ىلا دا ار لكحل ضرفلا ءاداوأ ثلصلا ب وجور مكى !فاضي ةليوط ا رمكو ناضمر لاله
 تباتلكى لصالاو صاصتختلل ةفاضالا نال<باث احد فانضملل بس هبلا قاضملا نوكيا ىلا ةفاضا ف لصالا نال ناضمررهت نص لاقي
 ةرسنال هب هيو ل2 ببسملا ىلاوكحل يسن ات سدلاوهتت ا ةنبسن ةفاضالا نالو هي هتنؤبثل تبسم او بيس (نيب صاصنتخالا لاهكد لايكلا
 ١ ةراخابايقيقحاومت ىا> غلا ىانلا باصتلا كام, هلق 0 ٠لوصقلا أك كغملا فا نكقرظلاب تف هرلظألا| تاو مر عل تورظلا ىلا فورظملا
 (جحلا» ةجكرلا نيب قرفلارهظ لهب د) ةغير الا ل وصلا ىلع لفتمتني ل وعل تال نائكلا ىلع لاما ءاختسا نم نكيتي.هب تةللؤحلا نال ومن ايكحدا
 ارب لق اككرهاظوه ٠ ةقيفحلاككل صارركتي كتيب وا كحنركتي ءاهخلارابتعاب دخاولا باصتلا تال خا تودلوحلا نالوحب طرركم بجت ذكرا نا نم
 ىلع عالطالا (”رعل ءايخلا#' اًعِمعيَه اذا,هرجغ رمت اسشلا و لّفنلاكلاطا نم سدج لك ا تسال ةلماك 5 لام ئهورهكسم لحاورم تيل ةمرح نال
 انش ر نقل الا ظاوه و باضنلا دّوجْو تاك لالا وكت لافي هيلا تاضما ننال وكليب لاما ناك امتاذ ءاتتسالا قر بصل وا ءاهنلا ةقيبفح
 >.ىلعي بيس بوجول لولا نالوح لبق ذكرا دقي نان اجاباصن كلما ذأ عيدا ليَدجتلاناج هل وق وك »وت لوصفلا فانك حج اذ
 ببس باصنلا دوج. تلق لوك لبق ادوجوم بيبسلا نيكيوهلف مازريغ باتل وحل لبق و يئانلا باصتلا كلم بسلا ناك اط تلق ناف ببسلا
 ةياوبصلا تيد منيعلاد وج ووه هب وجو ببس ن وكيد نكع و قيس لّقام هش -ةفيظ ىلا اة رعذ هل وقوم. لوصفلا فانك ارش ءاهنلاو

 تاكولاما ةيدولا تبيح نملبعلا 58نحول ةنيظولاراركت هزلي الاّضي) !ن .هىلعو ايس كة يوجد طارش نماهنمالك ةعاطتسالاو تيبلادعبو
 نضعبلاءاذاي هيجوم ءاداو بيسلا لح ول تيما ىلع ة ولصلا[ضعبلا عا داناك ذأتت ةياتكن و درك ان وك نارمزلي نا هييفخ تبدنلاوه تبسلا
  ىشاشلا لوصا* ن:. لع ىذشن| وكلا نسحب لوصحلا فانك ةحم اسمان مدعي ابالا هجومهجو هلروصتناك



 ةعبراعتاوللا توكمص. م15 ١ 7 سافلا و عبارلا لصالا

 د. ساروطفلا
 امووتو : مات ورب >

 ةبماملا( ىصاس لا سشتعلا بوو تدبسو ةليمانلا وأرد غشا بج ردم

 ٠ - . انيمي 0 7 ند 78 / ٠ ع و هل "مو ل ”نييرولل

 ارطقلا قمصاكا .١١ .تطقلا رص لصتلاكا .٠ هج ا طفلا (9لبق اهدا ذان اج ىتح ليعمل زوي بكشلار امتع اب وهيلع كيو هئومب
 !بوجو بس و عيرلا ةقيضحب 8 : و مئمطع ع 17 5-5 -ت 5

 هل

 تي عظارإلا جارك
 /ء علاقتي ا و للا ه

 ا١ءاو لحكب ٠0 بد : 2  ودماطع 2 ان عى ارب ةليلاإ
 تحجو لى نصعملا ]نعاكولصلاوةوضولا ب 7 ا تءئاكف هعارزلل ةحاصلا
 : بد : ميول لب تدلع ا و 7

 0 : ورم 0 و 3 6 - 2 2 2 تح ده . 3 ١

 تلال لا لاق ه ةنلع ةولصالوم للغوص اكو ولضصلا هيلع بحه نم لعد وضولا
 اسمساظلالباتنس 22 0 0 3

 رطع ً ٠ و ويعو سا 5 ٠

 لّسفلا ب وجو بيسو اص: كلذ يم نعئ ور لق واو #ةلصلا ثوجوو ثَنَا هيوجد
 1 بيتار مال 0 قس + تول بنس ثدحلا نوكاك ٍ - 3 اال وصولا ىا

 و 3 نه ا ده 28 و 21 هه هي هه 4

 منام( اسما ةعيراعناوملا ل ينوب "امالاىضاقلا لاذ لصف ةبنبلاو نماقتلاه ضيا
 52 2 ح هه ا ا

 46 ل 1 ى----ك ؟ىلا ل قا ع و تاكل حاصلا 9

 ا ع 3 هلا دال" 17 ب منهن 0 ل
 3 اله ىلعو كسلا لقد ةلعنومتلاداتعناعنمي يلع (نغناذ هللا د ةتيما وتلا عسب

 ١» عتشا ناطم ا ١م”تلمااقا وي

 ىلانقلو »ات ,ركذات ئلعامرشتلاو وبه لبق ةلع فيصتلاهاقعنا عنك ٌقيلختلا نانا نتعتاقملخلاا
 مقحم تدينالوسيلوقيطأل 1 3 نان ةلالعل | نع دونامابن انى ناشنلا الغ 0 ١ ١

 دل! كالهلابلا اجمد ثدجباكم الإ ل خلت هتارما َقالط قله هتأرما قا طياكت لح
 باصتلاك »لعل مان عنيا موب لابو بن ا ل وجلب ةتارمإ قالط ا فلاجا هتارمأ 0 كك ١س فلام

 ليك تص هاكنبيع سأرلاواغصو الا نوكياكةلهلا ذا ةلع نوكين ارطصي٠ساولاو للعلا ابسالا نم دارملا نار رت قلي نافهن :جهب سار هلوقول ْ

 لع تبجو نمت ةنوملا كنهاوليتاىاهنونومتنمءاوزا مالسلاو واصلا هيلع هلوقك هنوُمب هلو كلت 8 كوصتلا فان كسول ء اف سراب ةارملا تا
 تريبل نطقلا ناتلق ببسوطفلا تةو نامل هذ ةيببسلالئالد نمةفاضالا هرطقلا ةةلدص لاير طفلا كا تاضّررطفلا ة قلص نات تآذ ينم
 1نكامرشتلاىلا ةفاضا هن ال تايغر ظفلا ىلا هتفاضاامأو طرشتلا ا هن الا لهعياكببسلا انه ناالاهيلع ىلع هن ومي سلوق ببسلاو هل ظوعتت لبهل بسب

 ىلهراسابقلا نا هنعهندا ىزضر ىلع ضي نحف لولا ماين لبق (ةوكزلا ىا) 33 نصل ليصجتن اوج درو لق هنارملعا- ليتل ان وجي كل وق ه1 لوصفلا
 قال ايعو ل هحاو ىثرنلا هجرخاو قالا هلا ةقيرالا كادر ثالذ قفل صخرف لت نا لبق قلص ل يِجت فيملسو هيلع هللا لص ىلا لاكس هنع هدا

 لضا اذهو ان هلاجروىتيسلا 0 ار نيماعلاةف نص سالاليجتت قهعفررخاةجوي لع نعىورَو لسرماولا ذو ىقينلاو ىطقر للاةرمكحلاو

 لاصي ضرالاىلا قاضيّنشعلا نول -ةيمانلاىضارالا 4ل وق ه1ا» ىثن ا وحلا ل وصف ىف نكرطفلاةقدّص ليج هئِلَع ساقي د دولا ل ييجتف صصص
 تاصىنلاء املا دركتببوجّولا رركت ليقاببس جراذلا نوك نا ىغبنبف ةيببسلا لماذ نموهد حرازئارركتب ب وجهل ايركت لت لق ناق ضرالا مع
 تام امل هقضنوارشعلاءاطعاباصوكلن بجو ةرعن حراذلا نا شعلاىف سلاش ارب قت رركملا امهف اه لاروكتي ضر هل!تراصف اترانثءابابدبس ضرالا
 ه:(جراذلاىا) عيرلا ةقيفنجي ومقلا طورثن ناب اقيكو س خجل اوه جارخلا نق تيصنتب هك ةفيظولا هنع فخ ةمجرنيبزموردنيلاوهرما ملا لاجوتالمملا

 هلوقو ش١ كيبتساملاقام ىتنا ةيوامسةّلا اهتباصا اذان خونإلكاهلطعاذا مكه وأ اهتم >جرخا ذل ةقيفح ةيمان ضر الاف بجو عاردلا ف كا خ طرتشبن مل
 -امكح ةيمان تناكف هل وق قل ندعملا ان كةكلانم تانكن او رضعلا بيهة يررشعلا ضردلا ثللاملالطعول قتححراخلاىا -عيرلاةقبقتحي
 فالذي هل ىريددقللا ءامتلابتعبومل ورظتتعلا بوجول ىقبقع ءامال| طرت !كلل 5 عمو هبجس ضرالاو ببسم جارت او شعل نمالكن ىف هجولاام ليث نآذ

 ىلاعتهندادانبع نعيمه ضارعا ىلع ٌءازجوعاسلل ا ند درفاكلا يع تجيك و ةبوقعلا ىتعم هذ ةنوتم جارخلا ناب باىم ىمكحلا ءاينلا هيؤرتتعاهناف جارخلا
 -١:لوصفلا فانك هلحن ىف برت ام ةدابعلا نعم ةيؤةن وم هناذرنعلا فالتب ةبولعلا ىتعم لاقيت ىرب تنل  ءاهنلنربتعاايثنلا امهر مدلاغتشااو
 نيكي الملا هفار هال يزم نوكيا مو اهل عفار و ةرابظلل لزم ثدحلاو ىشلا كاذولا اًيضفمنوكيام ثلا ببس نال سحتريغ انهد -ثدعا هل وة هك
 كعيش سلا نجو ول هنا رتل الصلاة دارايوكتي بركتيدتاف ونمت ويف ثلج ارركتي رزكتي بجولات ااولاقاهوا.لايبس ثلهلا توكيد بكت هيلا يضم

 5 دارا تكتب ءَونضَولا ب وجد نار ظف ئرخ# .هلصولا غايقلا دول ناو كلذ ب وجولاببس ث سل تاكل و ىرخل ةولص ىلا مايقلا ربو علام ءوضولا بجيل اةولصلا

 عنهام نسمآخلاو صملا هركذاماهنم ةعبردلا سخن عناوملانإبتكلا ضعي ف روكزملاو - ةديراهلوق هك ماكريغو نلعللا فا نكرمبفاذ تدحلارركتناك حاصلا

 وهتتضللا كرك ايق جبارلاستقل ف لخاذاثط لون ه9 لد غادر ةنج1م ننواَسلاو تكا ضب فكن ام سيلا ةتس عنود لا ةيورلا نك
 رعكج بوجو ءادتبا حنم ىئكجاءاعبادل وف ه3 اعلا ىلا ؟مكعلا ءاّقن نعل ىارتكحلا نَعِلَةَلَعلا دوج و لاعب ىك ادرمكحلا ثاود نام تالرهاظلا

 تال عيبلا لك اسيلا مننا ىنعي كلملاوهو كمل ةداذال ةلع ل وق 0ل * ٠١ ندغملا ف لن كعتاملاريكحابنعتلخ#: ناذلا اهماهتب ةلغلا دجوتناوهو ةلعلا
 امه ةلع كوبقلاد باجيإلا فرصة عنب حل عيبلل الن ان وكيرحلا ذا هلع قدجونإمنا ىلا هامهب لوقا ةدعل نيلاعاسيإ انهو لاملايلاملا ةلدابم عببلا

 | :كس نيبو هنيب لاح ظرشتلات اذلاقاتعلاو قالطلا ت وبل ةلعرح تاو قلاط ثنا هلوق لشم ٍباجعلا ناذ- ةلع هل وق هل! ندعم قانك

 نعل قالطلا دجوبرعلمن ل ثني اتادلا لوخدبق الطلا قلع هترمقلطي 01تلحول انهلق ةلعد عنب كله قلاطتن: هلوق اصب ملاذاذ
 ةلعوتباما هنا لانو لوحلا لبق لمولانا و 5 كولا بوجول ةلعبانصنلا تذل - تباصتن كله <لوق هل 17 لوصفلا فانك رحل انك هل
 - ١ندعملا فانك ةلعلا مات عنب عئام لوحلاءانشا ف باصنلا كلذ لوحلا لبق وكول ءاداب بلاط يلد لاما ىلعل وحلالاحاذا

 حم

 - ىناشللال وص رعى شن اولا نسحا



 اًيرشو ةهلضرفلاىتعم نايب تح. : مك .سج نساّيَقلا وعيارلا لصالا

 عيبلا ثلاثلا لإ هلقحل ارطش رو 5 داهشلا نعت هاننلا جا عانتماو لول اننا ف 1. ماا ( نع ا يك حا .ناد لاح يهدات اندلا_أ ثنا ة غ1
 هلع

3 

 0 0 هغ يلم حل .٠

 ٍةَيرلاوقتعلاو هبلارايح عب ارلا لام ةرنعلا بحاص قح فتق ىولاءاقبو نا طرشتن
 07 امم ماور عم مود ملا ةيورلاال طخلارابخ ىا

 صيبختا وجا بتعل ىلع الهو لصالا لف ىلع تاحبرجلا باب فلام سالو وافكل الع
 لال ول “٠ 7 تن سويس 2 ز هي

 السا ةشاظالددع امالي صيصخةنادجيلهقياكتج ل وه ليعاضاى ةيعوتنلا ةلعلا

 5 5 كو 4 د رقيب تعي رو نك هب َ و < _ و. دع
 ةلئلا "ام لت عاماآ و ركع مودعَني عئامواهمامت منامك عنامد ةلعلا ءادتبإٌعَنِمِعنام
 :رقلا هلحجيمكل !تونثلاعنام كولا (قدرغلا هلعجام لك اذه ىلع د هل كاكا تيه - ٠ ع 1 نيينلاف 0ك يح رعد رقلو َ_ 4 هلع

 7 5 ا! صيضخلابلئاقلاكا از” ةلعلركل ولعملا ةلخزاوج عل ٍ .

 ضمفلا (نا ص نيقبرفلا نيب هلله ني نسجل انه ىلع ةلعلا|ّجلاعنامىاثلا
 ١ ١ 2 بلح ١

 ٠ هل. اصب 5-5 مه 48 َ 0 اهلا ٠ 1 - : مو 4

 2 .رىيشلا 3 و تكاصقللاو 3 هدأ دلال طخ كثي هتار لم عرشلا تاضورفمورن نيرا وهةخل
 ا نئرلا ٠ اري يشل داعم الاب رقى ا ةقفنلاى مانتلاضرف لاعبا

 ظوقشلاوه كت وجولة هي ذافتعجلاو هب لمعلا موزل همكح» هرج ةجضاك عطق ل بل دب ٌتبتام
 مارد را

 6 م
 دامىتعي

 وعككلا| تبوجول ةلعومتتو نيل هاشلاب يوت ظوادبشلاناؤرهجللا وه, لعب نياهاشل لحل عادتما باصنلا لى ا- نبل هالا حا عانتماد هل وقول
 لوبقلا» تاجبالا شو ةلدلا نالمكحلاءانتباعنمم منام هناذناندلا طرشي غربا هل وق هل »: نردملا قانكةلهلا هات غن مئامامهدحا عادتماذ نيدهاشلاب
 تافتقولاءاقب و هل وق ل ١تندعملا ىف اناوكحلا دوحو ءالتبا عتمب منامرا. ا ورش نامفز ايلا توننلاعرش كلما تيثيومل هناالا عسل ل ىف ةدوجوم

 كحل علت نعت اه وبرذ هنلعوتكسلا باترت غنم غاداكءاّقباكك كدوجو عنمومل تقولا اقر و قب هدجو لقوههقباسلا تريلاوههتناط ضاقتن ةلع
 از كوصحملا ىف انكحنإةعهندا ىضرانب صا نه روبل اهي لا 3 لق ةلعلا ضييصخت وه الذ ا ةعمكد فلذا ةلعلامكح ارت عناملا هادا ءوضولا ضمن وهو

 ضقفنلا وجهل عنام هنتح ق تول ءانتنإك الا انم وجول دا ةرابظلا ضقنل ةللع ىلا بحاص نم ثدحملا دوجه تاف رلىلابحاصقحف هلوقو

 ِْ ىلع مهاقا ءاش تارا يلا مهم دحلو لك نام امهضلبف دجله بالارجغاممكا ذل ةريغصلل و ريغضلل - غلبلا راع هلوق هش م لوصغلا فا نكاهدوجولوا
 || ”جللاةبرف ا ضتع لس عباب حن خسفزاخلول نام اهالوم ا .يفتعا اذا ةجوزملاةّمالل ىتغلازاببخىا قتعلاو ل وق 0.١ لوصفلا ف نكس سف ءاشن ناد حاكتلا
 | تمت ىلع عناوملا لعجنو امني ريغ هرانلل بحاص قرف و همم هزل نعرعنأملاووكملاءاقتب نعرعتأملا لمتيهماودعنمدل وق نإولعق ةلعلاوعكح(وزلالا عنصرمل
 | ٠ عيرنلا ىف ةيدرلارايخو ىا- ةيّورلاو هلوق هك :مهرمبفاف ٍبيفلارايزجردكحلا هوزل نع عنا ملا ةيورلاايذغدماتوردكعلا ءاقب نعمت املا لثطو *امنقا
 | * لامة دن لا هلوق لصالا أنه ىلع تاحارجلا باب ق لام لالا: هل وذ 2 لزق !نكعببلا ءاقباو ظضلا ندير ايزملا هل ناكوعسبلا دعب عيبا ىرتشملا ان اذا

 | كح حرجاةلىعيشرالارمكح ما ود عنه عنان لام لالا ناذ لصالا لنه ىلع بم تاحارجلا تاي ف لام ننالاىلصالا ان ىلعمل قاكريخو ءاتنم
 | -قحتف ةراتحم تيقن ناقرالا قح ىف راتعم ىقبي ارث اه قبيرعلو تلم لا ناو هنم صتنقي سفنلا لة كا ترس ناذاهرم! لامر ظني هتاذالجد

 || تنل ف | نكعةرفلا ف فرعا م ىلع ةيودالا نو بيبطلا ةرجا بجبل لدعو لدع ةموكح بجي ثعس و ىلا دنع" ةفبزح ل دنعانه هريزعتلا
 | ا وهو ان وزيكو تارعلاز امو ىخزكلا هب لاة لق هاه دوجد دعب مناط اهنعرمكملا تلت هصييصتت ىعمو إلا صصخت زوج ابتءا لع انهو هلو

 | -ىظفل عازن انهى همنسلا ضافلا ل اة اهصيصنغ اوغنم نوريثكو هعبت نمو مالس ةلارنغ ه قانا اجل .هصيصنخت ناذ ةصوصنملا ةلعلا ىلعاساي5رهاظلا

 || كيتءازاو ةبجولما لع نعلولعملا تلت عارتمال عدن صيِصختلا: ةلهلا بت اجىف عن اولا عر لخا ه ةبجوم لع تريتعاناةلعلا ناذ حالطصا كاصتخا
 | -«صيصختلاو ةلغلا بن اجافاري عمو ةلعلا نم (ءزجاههم دع خاربغ نم غناوملا لعوب لمت: ل عم كلل ةناجلل(لولعملا د وجول ةرعلتسم د ةيضتقم ةلعلا

 ”ناكاوبوكملاتبثيزملو ةلعلا تادجو اذاف لا هاك تبثبؤ كل وق ل ٠“ همالكىتن] ص وصنللا 4 ةلعلا ىتع رس يقل هجماك 5 اره ظااوه دزئاج
 | نك نال صلال تشي هنآ هّملخ ىف ءانل!بتضاذامئاضلا ف انل وق قف كلذ نايس هان ماهتب ةلعلاد وجد لحل كحل ءافنن ا ٌةلعلا صيصخ زن وجيومل نم لثع
 | ' مدل د كعك تتم لاق نو دعرعل نم ور ةلاوهو حن ام همت ةلغلا «نهرعكحعنتم !لاك صوصخل اناجا نفى انلا هيلع هزلي و تاذ لق حصلا
 ىلا كف دكر تاوف عم عنا كيك ءاقبل وصلا ّىقبفاوهعلعفلاراصو ةيانجإا ىنعم هنغطتتسف عرشتلا بخاص بوسنم ىسانلا لعف نال ةلعلا
 .امايدمو ده نخل اوهو ناضتنلاو ةكدانؤلا عنج امام عا ونا ةجرا لع تاري نقتل ناءلعا-هتاددقم عرشلا تاض ورغم و هل )وك نأ ملوصفلا
 ١ هفيسحوا ندع اطرشلازابخوهو ناضقنلاو هدد اولا عنمي وهاما ينمو الغ بسكت ادام سفن ىرلتامو قلاعتهنلالادامكناصتنلاوةدايزلا عمي هل

 [- عازن هنارقاظلاو نظرشلا نتابو هديب عفان قرئ -ؤلا توجولاو كل وق هلل » لبق انكرشسلا لسمك دبلن ود ناضتنللا عنمب اماهتمو

 | ىلا ةيحباو ةوكولاو بجو جازمج ل وةرخملا ىلعاوهنحا نوقلطي ضيا ةيف خلاد ظفللا قالطاف ماصتخاوهامناو مجولتلا 3 ىلاناتفنلا طسنامكىلظفل

 | ىاتتاوحا سحاب لوصحا قآن[نضرالا قع ظفس ىااذهب وتج تبِجيو اذا ىلا عت هل وق هنمو ظوقسلاّو هه بوجولا و عضاوملا نم كلذريغ
 ] - ىقاشلا ل وصا

 تيوس ل لا 0١ ثلإ 10 / ..

 دو ل را ديما ااسورتكو ناار لثم و

 بجلولا ىت بارطضالا وهو ةيَجَوإ نموه ليقود هرايتخاالاب لبهلا ىلعأ
 | د اولاىا» © | من بجاول | ىر»»



 ايرتو ةضلاوهام ةميزعلا شح ] ع نسايقلا و عيبارلا لصالا
 ىنالفنو هلت زوجى ح علا قحف اضيف صو لفنلاو ضرفلا نيب ابرطضم هن وكل كلب 2 ا 0 م ةلكج + طع بير 5 / هلع َ

 ب بجاولا ل 3 ٠ [ورزتم ىإ 0 اب تيجاولالا ام بججاولا
 يا 6 1 .٠ نب : ل رى هن عت رو رو | مس يح 9 يب //[ هةر “
 دل عي رف“ 1 فوصو“ رولا 1٠١ بجاولاكا < _ ءارنكالا 8 و 1 هلوؤلل هيألا6 هفعش هيكل بلادي تيت ام وه عوسلاو هأمرج هب دافبعإلااتمزلي الق دامتعجلا قح

 رمكيلع مالسلاةيِلِعلاَ ةباىضلانمإ املس هيلع هدا صوتا لوس نم تاوءاوس نيدلا ١ نىه 95 1 ّي 5 لح 5 ا ياو يا جلب ؤةيضوللا ةكوإللإةتقيرطلا نع ةرابعةّبسلإ ءانرككام ةمكج و داجإالا نم ساحملاو < ووك هن تعا نب وي جه 3 للا أ ٠ 3 و :
 ١ اومزتااكار - 0 هدم جو

 امسززملا دوو ٍ ١س 0 ! ٠١ ةوفلزغالا رعقز | يورو لضقلا د ل مهنرالا ا | هم نإ يدتسواهئابجاب رمل بالطين يكحونجاونلاباهيلعاوضعى لعين مءانل كل ةتسو ىتدسب 3 ها 4 و 0 1 ايوا "1
 1 20 دع و ويل امانا كا | اوهام ىلع ةدليزاهنالذ لفن ىعدت ةزغلاوةةأيزلا نعةرابعلفنلا هن عب هوتي كادلا كدب ب 8 نك ٠ كه بححأا.م 559 يت رز ىو ر > 7 2 عه

 ههيلحذ ىلعورملا بات كا هكحكتابجا لاو نضئارفلا كلعاف دايز وهاعاقرابع وتلا قد دابا نم
 ١١ لقنل - يلا نضل ام”لشلاىا 5 ف م٠" 8 دابعنكىا (١ "الدان وش

 انو ةداكهلا ةيابن ف تاكاذادصقلا ىهةيزعلا لصف ارياظن عوطتلاو شنلاو هتبَبهاعياك
 0 : 101 رو ]م غلا

 ف

 ' “ املفنناىا نا
 البلا" ايه لدعا دوج ومر تحي كاناجم د هجوم اك هنالراهظلا بابو ..عصولا يع مرعلا كن إنلك مو و ف 32 2 35 * (ه وم رار 1 8 ان | ىإهه

 91 نيب مسن هللا ذ هور / لكون:
٠ 

 ع ل هيد 39 : ميس 7 ص 6 ّ 90و 1 وابا ننس
985 ١ 

 ١ م رقلاى ا هه هر رمرعلا - 1 1

 ليصتلا ىف اني, غسل هب اًسيانددع تولى دامدعالا هن الريغ هنا ثيح نم لغنلاو ضرفلا نيبايرطضم ناو اعوذن بجاولاناف - 2 ايرطضمهنوكهلوقمل
 .هل وكمل ةينظلا لمالك لاب ةباثلا تاهحابطاو تا_يتسملاو ننسلا خس الّل كل لبان لبق امنا و هه ؤزل ىا_تبجنام وه عرشلا فهل وكلم

 قصبصضتخا اد لييفملاو لسانك ىعطملا ف هه ضورعل ةينظلا هيف واج ىنظ سايملاو عامجالاو ةنسلاو باركلا نم ىعرشت ليل لبد تبناموه عرشلا ف 1
 اى نجلا س يتلا كهلصداو هباص ىف ةهيشلا نكيتلو ا داحجالاب لوقنملاو عاجلا ى للك تي داحجلا و هنايسنو همهد د ىوارلا ب نكلامتحاكو ةيباانكلا صوصنلا
 تاك ذ لحل ولا وبك ل *لىلا نود قدرطلا ىنظ وكي قد صننخل او لوما لح اولية كا عم ةل ل دلاوقرطملا ىفظ وكي ق ىنظلا ليلدلاو قوكسلا عاججالاو
 ضل عون ند !لمتشي حلا انهرممت ةصصخل او ةل دم !ةيذلاكقيرطلا تهد ةلؤل نا ىنظ نوكي ست و هذالخ لاهتحا الب هيفاعطا5 ةلاكسسملاباوج ف اصن
 بم وج وكربتكك ا ةريغو ةولصلا ىف ةريخخلا 5سهقلاو سارلا مسمى ةيصانلاىلمكا ضيا داحالاب تبني. الل و ةيمجش هلبلد ف نال ىلملا نعرف وهد
 هتوبث ىف ةيربش ءيذ ليلد هتاذ نا رصيصصلاو ل وق هل » لوصحلا ىف نكىظلاياهتوبثب الاثم ف تاف الخال تعئنر او تئاوشلا زي بدترتلا

 نتسلا جري خلل م ةزللاي ديضاعاواه وح هرطخلا ةقصو ةيحضالا هرتولاو ال وسلا وْصو ةدئاؤلا نيبعد لم كلذ ورحلسو هنبحصو هيلع هلدا تنص ىتلا نم ئ
 » هكر ناوجةلعو ليلا دزل نم ضرفلا مك علا ذى لا هكحو كلو 04 ندحملا فانك ةيزظلا لئالدلابةتبتلا تاحابطاو تابعتسملاو
 امهللات ىلعراكن هلا هي ل ضنا اذةيوبنلا ةبظاوملاي توج ولا تيبثي لو هنع ةئرللا ةدمشلا دوج ولو لحاف كيال رمتسلا قاكليداتد ىزعالبه كرات قييضت

 لخاونلاو ها دزلا ننسلاو بجاولاو ضرفلا جرخذ بجاولاه ضرفلا قدرط ىلعاك ةيضرطا كل وذ 02: ىلاعت هند اهمحر هابملا نب اقف همت
 سفسلا اذكو ثونلاو نايسنلاو ضرملك_يزعب 4ل وه هك ٠١ لوصحلا قانكم داربإ عضوم نه سيلو ثيدحلا لاهف ساني ضمدرملكتو ةقرخلتملا ةذ الثلا ءانلخلا ةدتسابنوكل حي وارتلا ةيزسرهرده الب ةمت دل نمرين كت ثيبدحلا اله نمو ءاصيالا و ةغيلبلا ةظعوملاضيالخي ف نكهتع اكزيرتلا ةجرخاواعوفرم براس نب ضايرغلا نعل يبوط ثيردخ ىف قرط تل ةجام نبا ءاور  ىتنسنمكيلع هل وق. هلت« ننعم افا نكتيرملا بماي ى ىزذرم كولسم قيرطا متم لكك اذ لخاوزلا هنّتاو لا ننسلا نحل انه فل خدت هن ادرس هاذ امملع ةبظاوملا لعل ةكولسملا ةقدرطلا لوب اجيزخ
 اموع هيلع نرملا وا هكرت عرار صالا دنع ةعافنتلا نامرحاضيإاهنكح نمو 5 نكوما فرمكحلا انهرغب 5 سكة ريغ ةيدننم هي ىقبتايت[لييفام ىلع
 داةقيفح بولا ةبظاوملاب_ةتباشلاى٠أةلكووملا ىا ىف لحل ننسم ىه قلطملااب دارملاو تارب تسل او لؤذاونلارمكح ا يركجت سساوزلا نتسلااماو ثييدجلا فديو
 ىطق ناكولرفكي لقد الا ور اكن الاب ان ورقم كلرتلا نكيحلاذا_ خلا بش اهيزاكك هلوق وكل :لوصحا ف انكتابحا كلوتلا هرضيإل عرتشلاو كابل اد جنو ىلعاركح
 بقاعيإاكو باثيالهناهركحودبعلا:تايثاب ضلكملا ءاكحجلا كلس ىقهل وم هرعل حابطلاركن يرعلو ىتظلافايصاع,نوكبو هدام بتترقلا قف قيضيد توننلا
 اتنلا ىلع هزعلاكلعفلارتارحمصملا منا جلا مزعلارتابيرقيانل و - ةلالدلا ايف دنع هةلوكه +١ هيلع ةرافكل تبجو ىتح ةجابالا ةلاختلاةاع هناحم طول ىلع مز عاذا سهلا خل ىنحي - لا دوعئطولا ىلع مزعل كلوق لد« سنجل ف نكعوطتعمي قويزيع نايتالعس عوطتلانكق اك داير لررحسا/لطنلا ناامكهناالاانيلعكاتلاعوتن الئازامينم لكنوكفنالثمىاب .ناربظن هِل | وه جس لوصعلا نان كلئنلاو ةدنسلاو ب جاولاو ىضرطلا ةسيافم تبرعت ا نذل كارم اوايرجت هاهيزنت كوركم ارك يبمل و او داطصا ةرمتللحاذاو كلا غندل تقاكهيويدطقاذا ضيا: كضكومكي لوو هلزتباكلد هلعفب

 - ىتاشلا ل وداد ىدتنا ىلا نبسحلا ب لوصع ىف نعد ولاة هناكانوجت هيهلاصتاو | ةنم يرق لامكل هيلع *دزعملا لحفلا سفن مزعلاب داري ىازلا لاهل هلوقو زل ناينزتاكانيعلا دروامل قي
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 اعسنثن و ةغل هصخرلا نابي شح. ظ 45 سايقلا  عيارلالصدلا
 ب 0 7/هعيررب

 و و 0 9 ١ ابي 77 حف ١ و ا قط ع 70 بل د 2

 "ل يبع نجا امكح ةعاطلا هلا هروالا نوكوشو اهي 5 دامول 6 - 2 ' ع مول 556 و ةياعذ

 و 7 5900 هلل
 ٠ ةلوهشلاوىعسلا خم ةصخرلاماو بجاولادضرفلا نمان 2086 ةيينزعلا( اشاو
 ١ 3 ا ”ياسب ”وب 5 ىو 2 . 2[

 اهبابس فالتدجل ةفان ماب عاولاو لكملا فىلع ةطسا وبري ىلإ متع نمرمالا توم عوتلوف
 امد صخرلاىا 0 ' 5 يي مح

 >2 <, ْ|١فاوحاامم هه : - مق 5 رك ذك ّ 3 دراهم ها 7 9

 ومعلا ةلزنم ةمرحا اعاني عم ل عقلا ةصخرا,هلجا نيعون ىلا لوْ ةماعلا ف ددايعلار ان عاىشو
 ويا ن5 ٠لحفلاراصو 5-0 - رات اللاعتذوطبضللابلط "” ترم تاعلجو | بايسالااىا

 ١ 5 انن طع يي هه -ه © وه : ُ 5 .٠

 '"ىجُتلا بس 5 واركالا ل نع ٌيلقلا نانيطا عمتاسللا ىلعرضكلا ةيلكئارجل وحن كل ذو ةيانجلا باب ىف
 م رهف وو ام بلع لع ايقيرصت اجل ىلا #1 رف ءاقب 6 را ” هدب اج اناجناف

 5-0 4 / رب رس و 2 . مخ يم 3 . اهل د

 هعاتتمكلا امن دك ىحربص دنا كح 7 رقم ) اهو رملسلالامقالداو "لسلاةياَع
 "شل ودملاكا تت نوكي لتفتح ونهم ةاماظو 10 7 1

 تردوااياتناكانالعإ + لاف نو نروم ينزل ١١ صياد جرب جر ميس ليفلا ةفصصقب منارات غلا مالت ةيرم عراشنل ىخلا عت مارا نع ا د سسس جا ب يعلو 5097
 هر رق مسح الب تب هك نام م ُ 6 ءس او ا ان ل 5

 متم اول هنا هيكج رجلا بكد ةتيللإ كا ىلع ور كالا ومن كلذو صو قرح! ف كاعتانلا لاق
 م, ولدا د ةدساوللل كوم رح رس 7 يا ظ

 جاصسحجلا 1 ا وكي لتي
4 || 

 ١ ع 5

 توزع ل شا ةربلرتاو#» ب 37 ل ا

 حطوا هنال ضان دخلها عكدل نلعب ةلعلا لعب لال تسل اهخم عادلا كيا دال
 0 | مدع ىلع لريال علا عشا ع ْه ا نالتسالاف نر 7 ان

 ١ نك لخ حان دركم اب جاولا ىف ضرفلا ىف لخادإ لانا اًضيا ةيزحلا# امنا نمون دركملا و نارحلا ن هل انركذ مهنتك حزعلاماستقا تالي نازل يزعل ءاضا وعلق هل
 | افنان و بضل! لك ابجأو هتع باددججلا ناك بمن ةيف ليلا تبت نأسف بونك اضف هنع بانتجالا ناكىعطق ليل لب تيت نأ(*ارحلا نال بو دنملا ف داةنسلا
  لقتلاو ةنسلا لبق نآذ- بجاولاو ضرفلا نم كل وق لس ١ن لعمل ىف نمد اخ كعركملاو هاربا ركذ ةنسلاو بجاولاو نضرنلاركذ ناكف ابو لنمو ةنس ودض ناك
 نام ناصف نلاربج عرش هن ال نبا ىصا ضعب لسع وشب ازعلا نم تسيل لضنلا لبق م ارك يرحل ملف هعبات نمو اسال نخل كركذ مكة يجزعلا* اسف نمضي
 د ءانتب[هاكدجلا نم انمَرلاب ةييزعلا فرع كل نلو لوقلا انه انتخاصملا لغلفابملا عبتتو ضتارغلل ليمكت ا تعوذت ةدسلا لللو ضرفلا ىهو ةييزعلا ف
 | لصالا نوكينا سسلا ىلإ سعلا نمرمدلا قوص ىنعمو_خئارمالا فرص عواد 4ل وق 0لح » ند عملا ف انكانمزلا تسيل لفاونلاو ننسلا
 وبع ن مرمالا فرصا يف نا عمّقاتقتالاب ةعزعلا نم سل !تالصلا نا دريب الذ تلكم ف ىلع ةطساوب, هتيعوتنطتستمأت ةييزعلا هجو ىلع اعيووشم
 كلا ةصخر نكيملف اعورذم نكيحل سنا ىلع دازاموهد لص هلا نذل درب كا و 5 اص نييسمإ# جارعمل |ةليلرم امل سو هيلع هند لص ىتلا نافرنسل ىلا
 اجأبمرعي هميكجريغي هن دل جرجو لعل حابملا ةلماعم هعم لماغي ىانةمرجلاءاقب عم هل وق 0000 ندعلما فانكىسلاو تيفنتلا نم هيفا از اج
 ١ وه حابملا ةلماعم نلماعم ةلزنمدارهاو ةصخرلا ايتخا كرتتىفوهتالا هرمالا نم ىلاببس امي ىمكلاو ىقبقتحلا حابملا نيب قرفلا اكرر ظي و ةقيقتح ععشلا ف
 وحن كل وك ىذا » لوصحلا ف نك ار جرنغ حاسم ةيانجلا هي نوكياكت اذ ةيانجلا بجوم نعوفعلابضملاهلشمامكهلعذ ىلع بالا نم هكح بترت (ّلع
 بيرت: ةروص للاب توفي هسفن ىف دبعلا قجناوهو يخل صر نكل نايرالا فلا عتدند| قح بوجول مت اقرفكأ ةمرح ناذ - خلا رضكلا ةيلكءارجا
 لولا هل صرخ قاب كلذ و قد نامه لصالا نال ةروص توفيإت اومن ا قبردصتلا نال ىعم تونيك ىلا خن هند قحد حورلا قوهزي ىنعم و ةينبلا
 هلأ فى دلع ةنكلةن اجاب اللا ةيصعم هنال ةيقابهلتق ةمرحن اذ اهظ سفنلالسقو هل وك 0 »2 نلعطا فانك نتملاهجرتو | ندنقحلل ةياعر
 ثلث ناعم الام ةجوب 00 لن دال اب هن لدي قع سيل ىلع نقي نا هعسومل هنكك ص اصقلاب لخ ويالف ةرووزلل
 لي ةحاب لال ص[ يمن ”ةيدلا كنه نكح َروُقَع هدا نا هيلع ثنا ةلذرعت ال تن اهيتهريغ هماهت صم ىرطضا نم هل وق كك لوصفلا ىف اذك
 ”ررطضا امال امكرلع هرحامرمكل لصف لقو لا عت هلق قب ل لتنسي نا بس انملاة دوصتملا لص! ىطعي الذ حايل ةلماعم هعم لماعين ا داقمورعتالا عفر
 اكو لذ ةسفن لتقكن وكب » امارح وكي حاملا لان: ىلع ل تفل رازتخا ذا خام نوكيش امرحن هيلا رطضملا توكيل مرج لوعفم نم ءانتدتسا هناخ هبلا
 لّدولاعتهلوقلا>ابم لعفلاريصي هناذ شطعلاو عوج !نم هسفن ىلع كالهلا ى وخل ا«ملاارطضالا انك -مخلا بسن: هل وق هش »لوصخا ف
  ةطفاس ةمرحلاتااكف هنم ىنثتسملا مك ف الخ ىلع ىثعسملا ىف ةحابالا ىزهن قي رنرجتلا نمواداتعجسا هثاذ متيرطضا امالارمكدع مرح موكل لصق
 ١" بتاارادق باطخلاب ل جل مف لجل اين عيه الاو لدق ىتح لك ار و ةحاب ةلايرعلع ا ذارعتئ ايامنا د امن نوكي <4ل وذ هكر ندعملا فانك
 ىلع ةتيلا نعهسفنو م اداسف نعهتيدو هلقعل ةتايصالا تب امانمرح نال لهو هسفن لس امك وق هلثنا١لوصحأا ةياغفاذك
 تناك مرحاط سف لكلا تاؤْفل(لقعلا ى!) ضعبلل ةنايصرق تسب وعل هسفن تاوف كل بكالاب تاخ ا ذاذ هن بيلا ةترملا متى لعنل ةتايطا ثيبخ
 ركل توت يفعةلعلأ دعي لدتسأول هن لعل دبرعكسا دع لعهلوق تا ناذ ركل هرع ىلع هل وق هلأ ١ ليقانكةطقانس .:::ةمرحلا
 هلو عار ةهشالب طار مكك-تاجنال هبعلابليزعتلا نإ كلذ هجول! لعل تلدادحلاي ليلغلااىةموخسشل ضعي ىف عقوام ىلع لاقيبدا ىل والان ككسدلو لاساف توكياك
 ىكح هّنا هلع هلاطباب حرص لذ مكي دع 5 ةلعلا لع نم تيم لحل! نيب ةبميانملل يصل مهوت هييفؤمكحلا ىغناما جروقنلاب هلاطباىلا جاي

 توت ال |عرسحا ١ حوتلاف انلدوصتملا ىلعاصن مهل وق ثنصملا درفز اجرحكحلا ىغنل ةلهلا ىفني ليبعنلا نا قراعلا حت اشنم ع
 - ىتن اتلالوصا رع



 عاونا لبا هالي جاك حتلا نإ تلح .. 2 ساّرّقلام ميبارلالصالا

 ثايرش وع ضاصقلا ب جيلي لْعْسَو امني ةالودل هنالدجلا ىلع قتيل خ كلا و نلتبسلا نم . و 7 ولك هلع أ ظ 9 هلع
 رس هع
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 اا واكرم 5 3 اا نرش أ

 ه- يال 5 .٠ 00 هش. 3 هادو ىمل "٠ ع4 رم ١٠و كو اند مه

 ىبذلا نال تالا كيوت رعي ناةيح كئاثثنلالاوعلقلا :ةئعوفر ا(ثذل كلا5ىصلا
 رب ىذا لعر م[ شيل ضيا بالا لش اذاامخ 0000 ام يحن مامالل 6 0 ببكبالاكا“ نبال يع“

 ميناأل تالف تمل لاقرام ةلزنم لاهيدكملا 2 يلع ةلعلا لعب تقل اصفرعللا هنعرعفرترحل وو #5 0 ديم ٠ . ويعم ِ 3 9 7 ١
 20 صب باو رول ثل < : ٠ ار طوع لحل ميرا لدخ ان ل ا شل ع لل يسال

 يتلف مكمل مزال ىنعلا كا ذنوبه ىنعم ىف ورم مومكملا ةلعتنااذاذلا طشلا نمامّقسي
 ا ل

 *؟ - لوب < ج هج .. حمم هه ف ذخ م 9 29 7 ىدم

 يوصخغمعرسل نال ن ومذم نسل ةيوصغملا هلو لاذ هنا 2 نعى ورام هلا موكل هلع ىلع هئافباب
 ١١١ مي وضع امل ولا 5 "و 00 ا"ىنعملا كلبك"

 رهرز»لبصقلا نال كلذو لتاقي نسل هنال اوضحت اذا نصاضقلا ةوهش ةلامسم قدها شن لعصاصقاكك
 و ام”تبان ةلعلاراصخااكا 2 سس عجر ىلإ ساشلاىا 5

 5 ذ | ليلذل نسبت ادلا با حصتسا ابكت كنك اصلا جول كنا نما بصغلا نامل
 ار”لالبتشم الا ىا 0 ركل رولا 59

 5 2 4 1 سس -ٍ 3 و ىاد٠ | * 3 تل 3 رو ياو

 ىتين اه رنخا هلع ذاوت بسلا وب جنانلو انهذع مازلذلا| كودك اني صيف ءافب بج وناكئسلا
 ا" ىكللازب حا نسا ان كوز عضرلل عتب باىصتسالا كاكا ا”لال باىصتساهفلا/ ضررا : .٠ ةزيجا امو

 ىاحزإ ىلاه 0 سبي وو 59 و و تا 2 َن هيك 0

 (للا دان اذاانل 5 له ىلغو ليلدالب تيتا مهازلا وعلا سدا بانيإ نالركل نشر هلع بجي كيان هيلع
 ا” ةداعلا (ايا ىلع ١١١ يرى عةةنينسلا ةماق نمل ا" ىفاهلوع يلا مانلاكا 2 ساند عثاوتدبس .(ندترلااكا .ننقايلاكا سيلا لوكا ”

 خداعلا لعل ئازلا تدل ةضاختسالائلزلاواهتداع مايا ىلا تونه ورم جارملل ضيع ق قوننعلا ىلع 4 انن 0 42 ئى ِِظ ءاضصاو
 سقرتتعلاىلا تسلا تدان ىزلا هشلملا ىو: ٠ اب وكدا عبس ىلع

 هيلع ةلوقوهو ثنىلاب درت كرسقلاوةةزلكنيلئربسلا نم حا ديارتجعب ضقنلا تن دان اوك لضنلا منع ىلع ل زيالهتاد نيلبتبملانم هلوقملا
 ولذا يقلا وايهربيغ نمو نال بسلا نم ناك ءاوس اقلط ةساخلا ورح ةرابطلاضفن ف ةرتؤملاةلعلاةنامبق قلسمد لكنم ءوضَولا مالسلاولولصلا
 لقلنتسالا انها كل لال نتسالا ضعيف َنلَبْبَسلا نم جورخلا وه هةربم غم قف اذا نت ع ضنا ةلغلوقيبن لك اقلو ندرلا 4 ةسجفلاتابوطرلا نع
 ىا - امه وق ةلن» وعلا ف[نكوعبن اة ناصغخالا ىوع» دق اتيولف «انمزلا ليل نبراصخ هلا ةلعانتن|اناب بيجو هبهذم لع ىئبم
 قنح مم وعخر اذ كلم نم هالسلا هيلع لاق ةم هر |ةبارقلا قتلا فزت اب ئرخاةلغ د وجوزعنج كت هل لسان انه ةرمعلا نب|هباف نوخكلا نيب
 قول ةلاطتتمللا لاه فك يه لدتسا ملا 2 ناكول هنن اذاةلغلا نكب لاك نعسالا تن ته نط نينا: انه سس د هل وق ىلع ندعم نكهيلع
 كيكبالق ملهلا هنعدنر هلوق لك لوصالابتكةاتكلساق ةلقلا رعي لال نكسة ن[قعوتكملا هز عقل عةلعلا نعي للتنس ام/لئاسلا و ةلعلا
 ممقللابجوم كتملا انه نيكل ءازجإ ايان ومضم لقفل انهي ضعي نكيولاءاذا لع فب لضاح لتكلاو هبات ومغم ىيضلا ل خف نكبولذ صاصتلاب الخاوم
 ةلعلا ثللن:صوصخ نعل وقنانكل جذاشلا لا امكن لا باجوذ هلق هك ١ لوصفلا ف انكةلعلا زج ىلعومككلا باترت "رول ىجصلا كيش ىلع
 ثللملا هش شرواذ كيبال كلامو تالا تورو نب دلا قحف صاصقلاب نوما مربغ بالا لعق نا ئهو ىرخا ةلعب تا هناذرمكملا هلع زلت سيال
 ثسرلحوهدو رمهربغ ول حاد ةٌدلم ناو لمرتلا اور نيولابَكلاولا دقيت يل و لصحلا نيكه لكن عوق لناق لققلاغرْخيف صاضتلا لنا

 توملل ليرطسلا نم طوقسب تومي تومي نملك سيلهنال ةئهالبلاب هت الظب ترغب ا هاهو -رظللا نم ةلوق هكر لوصف 010 نن عدت عم
 رم نع لع ةلهلا لعب لالش ىنجبمكتلا لعق ع للا كعب لل لنسةلا هزم هلق نم عرقم ءانثننس انه كل [كل وف هك "لوصنلا فانك خيال اةردكبابسا
 بتمذلان اف -بوصختم نسل هن دل هلوث ه7 لقاك قريغ ةلعمكعلا كلؤ تونل نوكال أ قصص همك#لا ةلع نوكت قول |تافزوذلا عب ليلدالب جاتا مكسلا
 ملا اذاهلات |بصاغلا نا لاقي ىكح ةبؤصغلءانل و ىلعاتبره ةتبان تءافاه كلا ا نيو كلام اني بضاقلا ل نري تيحيبربفلالامىلع ديلا تانانعةرابع
 ىلع( خلاوهو)ةّلعلا (ادخب لال نتسّدلا صدف ةرصخغم ةلغلا نوكتذ بصخلاوه بصخلا ناعق ةلعن الان وهطم نوكيالكيذ بصخل ا ققتحتا
 + نع يصاتمقةاككن اذاوعجررعت هدنمنمنقا لخرلتقباهنجش اذا ئهو - صاصقلا وبر هل وذ 7-03 ليقا نصب فاذ (ناهضلاوه ور عكحلا هلع
 هنايبىاد هلي ذو هلاك هل > ١ئغاوحلا ضعب قاتكصاضتقلا ىفتنا لتقل ىقتن |اذاق لقلاَىه سامّتلاَب وجو ةلغ ذل لاقي نسل هن هلل هاشلا
 تاكخ لتملاب الا ةلصا ضاتصقلا هزلي اك بضقلاتهلا لضا تنصطلا امص قليل عب صاصتقلا وجو هن ل تملا و بصخلان امل "ل بصخلا ىا
 وكجل اوهو - لاخلا باىضتنسا هل وك لا رد نّلغملاة انك مقزلال ا ءافسا لع لدي (ةناللاءافتناو صاصقللامّنَدَل لتملاو ناعّمللا مزال بصخلا

 ةويمتويشلعبةلاكا تضل عقورمث هلَيِل لب هوو هّيوجو قرع كح لك ق كلذ: لولاك امزلا قانا ناكهن|ىلعءانب لاح قرماتوشنب

 هيف -الا اصف هل وق هلل نب ندعم رض وت نه لالا باكصتس ابل ح5 هعاقب اخ قاةلا هن قكضلا عقو نكن قفل لاحلواىف دوقفملا
 هصشااو# (دعل دوففمللالام نم براقالا تزين ائقبتي ل ساق اذاو لييلةةلب اجل كتحا اذ لدع نام لادا باوصتساب كاسملا(نانم دربام عفد

 منيازبرمت و فدصمل الة امك يل دالب كاسم تال ذ: هتولخحتتهاظلاذ احد هتان لحلب ئصتساب كادتنن مناف ةتويجاتتبث اولان اف هتومَح
 الو رصين بتم امو لاغلب تصتتمابةدرإ# ةيرعلا و ةديرخ ىلع ةنرئلا مات نماهزلم - ليلدالب هل وق هال حرشتلا فانك ورهاظ
 - م كيقاذكر امج داخامزلم تن .كياك هبت جامو هازلاةئاذ ىناخجلا لع رجلا شرا باجيذل 2ص اكتبه لاغ باح تتساب ةيرعات وبنك

 وه

 - ىقانشلا لوصا - -  رعىنا يتلا نسحا



 ةفينح ىلا لتعهبذ سم اكردتعلا ناك, ) <> سايّقلا ى عجارلا لصالا
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 الب لهغلاانمزل داغلا ضقنب كدا ولف اعيمج نيرمألا ل محا ة ةضاحتسالا لب ضيا( لب لمغتا
 ا"امبلعراييابامازلا دؤكعب راحل تشان( اب ةعتسلا ىبو

 ضيا لمت ذهل ودام نال نايا شع طر بغ ةنضاختاسم عولبم عم تا كلينكو يلد
 ةثكبب درع 1

 ("ي 0-0 ادعيام تالي ليد هر محلا عافيراب يحول ذ ةضاحتتسالاو كلا ايفل ” شعلا لعبام تالت ليلدألاب لعلا انمّرل نضيع ءافتر اب اّيكح ولد ةضاحتسالا

 ةلاسممزلالا نود عفدلا جالا هيف ليل داكن ا ىلع ليل دلا نم واكرشعلا ىلع بت ضل ناولع
 3 ظ . "رب عرضيعم قتلا ناؤجو نفيا عافنرا

 ةها ىيأةه 9 1-06 ّ. ' 0 -- 2 اهأ ىلا #© هع ىإه ا وهو

 كات ردو هنو تريزا لقفل جيتا وصح مولو ةنلي درب ياك ودنا
 ف سس كلا وهنا ةفينحيو نعى در نق ليقناةليلد البق اتمتسالا هل تّيزيمل هليل اليريخلا

 عاملا نثنادجو يفاقا هع ب ١

 نسجل ابلقرعل هنا نع ناب كلذركذ اانا ليل دل لعب ك تقلا وهو هب ةرتمل الا نالودنعلا
 1 ٍ اسيوجولاكا رس. .. ٠ دفيطللا ا ا"رخالادورو معاق الاوويةرعتب فيلل... نيل اللا ازين علا ىف ر_يجلاب ى) 7٠ مي صنلااكا

 تي نال ف فول باسل فرملا ف رو "نيل سال يدئ اهلوربعلا ف
 7 م © 2( حل نب اس 5 ا ني - 2 ٠ اني

 0 باو هه 0 -هيفإس ملاك ءاملاك هناللا 5 هيذ نسم كتل لاب لاق
 ا”تليسلا ا كر ؤبتمولا ليسا ى ا

 مراغلاو ضيا اماداتةملار القمل نعحراخ هنا يح نم ضبا ىتسالابو علا نيبام هن شدبج م ىعطقلا ضرععلاب قتل ىر- اضيع هلوق هل

 ضمن نكح واذ نسسرظنإاراببتعاب ةنضاىتتس هلاك و ضخ رمكح لخايبن اه نالت هل وقى غم نارهظ لاهو رض [ىتاس لاوكح هل ضير لق نع
 قنات اكول نوبت يف انجطيح ناك اقراس ةاب لتقل اوه و ةلبق اننا ىلا ظن لال[ [سقتسَىلعءاَنَب صل رمكح هيكح سئل انه تابانهكح ىا ةداعلا
 ءاجعرمجولا نت مّيَحََنَم ليا دلا نمامتقتسم ضفاتهل تابوهلةتاةبجنم ةقرباسلا لاح ىلع نام امءاقباو باىصتسالاياضياديازلا نه ىلع بحبو |
 0 لوصعلا فا نكمقملاوهاكقباسلا كصالاب كمت كشنلابلمعيلالو اره نحيل بج رتالب امتيج ارشاد نيرم هلل لتحمي نب نم امم هيذادورتم |

 لتاب تبغي غولبلاو فعلا دعب ققتحتم ةضاختسالا نال ولبلا ءالتب ا تقو ةضاحتسم نكتومل اهنال ةردقنملا لالا ىلع بضن - ةضاتاسم هلوق |
 ةشلثلا ناجضوتلاوهشلسلا ءارواموأ,نود ضيا لهي ل باضبج اهلك رشعلا لعجت صل ناب ضيا عامتراب هل )وكولس»ب نددعملا قا نكنضيلا 5 لم
 ضيجلاو لاوتخالا وج ول ليل الب ضبا عاضيراب انج ناك ةنضاىتتنساقورخجلا ةعبسلا نابانمكح واف ةضارتسدلاو ضيحلا لا> ىرخجلا ةعبسلاو ةنابلا ضيح
 مايل هل و5012 7تدعل اف انك6 اي ستنع مرتك ن وكياكصيجحل ندل ضل عافير ىلع دوج دم ليلدلا سشنعلا لعبا و ليل ديالا عقربال
 دمايإ ةشلثْأب يلا وركبلا ةيراهل ضيع لف ةعقر هنعىطقراللا هرييبكلاو طسودلا هيثم ىف قاربطلاكاورةماما نإ تيد حا تمشي دجال 21 ليلدلا
 ىنباهقعض ءالعلاو ةمامابارعمسرمل لوعكم و ثيلحلا تيعض د يسكت ب عال علاو لوحي تلملا نبع هذ ةضا كتم ىوق دان اذاذ هاي ةءشع نوكيامرثلا

 !نكقرظلات مىورارتي ب تمعضلاوان تع حرترتغ عاظتناللاو ةلاهجلانلق قتيل ربع لحل لاقو تيدعلاركتم هى ر ئملا لاق و ىيبدملا
 هيلع يلد ةلاكتملا ةّنله لعجولو ةمزلما6ةعذاذ ةيحلاحلباصصنسا نا ىلعةلأسللا كله اني تل ناف - دوقفملا ةلأسم هل وق 05.١ لوصحلا ف
 ةلكمملا لهل لس زيفف ةمزلماكةعفاد ةج اعلا باىوصنسا نا ىلع ةليلو ةلكسسملا »ل ىدوكاماو لاهله ىلع ليلد لاك با ىصنتس نا كتلة ]رود ناكتصملا كدلذا
 ةلاسملا انه كع ليل: لاحلا با سصتس نا باوخيلا لص اح ةمزلماكة عناد ةجدنا نمانركذ امش لالا باص هتس ليف انبسط ال بهذملا نإ ىلع ةليلد لعج
 ليق ربتعلاف سه كل وق 11 ن لعل اف انكولا نا ىلع ليد ىه لدوعل مريخف عفادلإ ةبح لالا با صتسا ناىلعةليلد ةلاكسملاطنهنوكأماو
 هذنقيف نهب ما رينع د قحنيف دّيزلا نمافصام ثل ىتح ضعب ىلع ايضعب رلا يرضي ازيك بيزلا ه:مراص جاومالا هيف تمطالت اذارامعبا
 نسمانلاعفني إماما و ءافج بهذيف ديزل اماذ قات هلوق قريشا هيلاوالظاب و ايشالتتمىاءاقجٍلرزلا نملقعنيالامبهزيو لحاسلاىلاءاملا
 كوسا با م سل سكتت طوب ا ق1 0 نية هل مق هك ٠ وبصل لان وة تكي

 ٌريتعلا ف نسل | ب وجو ىقني سايتلا ن(ىتتيرتدعلا ف سل القيل هن( قهسفن) نعل نايبهجو ىلع هركذ ىلاذ ككرسدلو جاجاحجلا ليدبس ىلع
 تتالوعث انذلا رم نسدلربدعلاو ةمدغلا قدلانسنغلا عواتوتل ةناوهو ساٍنْقلاَب لئعل[َبَجَيَوَف ساَيْملا كونو هب لمعيل سايل فالخيرثا درسرملو
 تدغلبا ىف انك ظظق و دعلا ديا ىف نكمل تملا ةمجج ظنا زقرت نم جرت سفري علاو باكرلا لمخلا ٍباجعاب هدعلا ىدي| نم لخوتام ةمنخلا
 ارهك هالسالاّ ل يب هيلع درسومل هن همت اتغلا نم سيل هرادل سايفلا فل !تيا,ههبذ نسما توكدا هلضاح ىن| ىلا لوصح ىف نسلا لضافلا لاق و
 متفجوا|ةمينم هلوس ىلعهتناءافاامو كا عت هلوق نم ةوخام انهو هيذامو رظعإالا ىلا ىلعاكا سلا نم «ب وحيا م ورمظ ءهلاربلا ىلع درت منا طلسنل نين اف
 [لموو كرير ملس رمل نه الخ ىلع صنلا درسرملاط و هليخو م السالا باكر هيلع تجود ملام سللاو ةيالا طلسيمّندا نكلو باك لكل يخ نم هيلع
 زاارينعلا لايام كل وك كش ١ ىثنا هذ صا نع داري هلارعطتاذ ةمزلملا ئهو سايقلاب ليعلا ىهو ةلماكلا ىلارخخلاب لون صامل حلا ةنهناربظي
 هلاساللو هيذرعكعلا دَوجَوف نسال لص هبتشتا ا/.نكلرحلانملْخَبقلا عماجلاو كسلا ىلع س اِرقلاب هباجاذ هيذ سلا دعى هجو ياو هلامىا
 قست لكت طيب ارصلا ىلع قول رهف رسما ذا ل رخل اب هيلع ف اجعدالا دعى ءاملارعكحاهل اعيلاثما ناب ةقيقتحلا هو نع بانل اتنتكتهنع
 17 لوضحلا قلن[ سملا ىظكناوبجلا نم دجوب|ميفءامما ىف يتاكد ولولا هبذ قلخي ناوبجح لصلاوفدصلا ق رعي عسر لا رطمءامهنال لولا
 5 ئش علا لوصا انامل سحا مت

 وو

 ىتداوحلا رح عمىشباشلا لوصاّمت


